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Protokoll SMC Norrbottens styrelsemöte Melderstein 
2015-10-04 
 

Närvarande: Anders Jonsson, Patrik Silverplats, Leif Näckholm, Rolle Lundberg, Eje Forsmark, Patrik 
Isaksson, Maria Syrjälä, Niklas Lundin,  

 

§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 09:01. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

§ 3. Val av sekreterare 

Maria väljs till sekreterare. 
 

§4. Justerare 
 Patrik Isaksson och Patrik Silverplats väljs till justerare. 

 

§5.  Genomgång föregående protokoll 
 Föregående protokoll finns inte tillgängligt. Vi går igenom detta på nästa möte. 

 

§6. Vision och mål 
Styrelsen har beslutat att arbeta efter principen Vision, mål, förväntningar och 
relationer. 

 

§7. Aktiviteter säsongen 2015. 
Vi beslutar att följa planeringsunderlaget från lördagens planeringsmöte inför 
säsongen 2016. 
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§8. Aktivitetsplan 2016 
Plan är upprättad. Arbetet med excel-arket med Verksamhetsplaneringen är påbörjat.  

 Vi beslutar att ha ett styrelsemöte i månaden, datum sätts vid nästa möte. 

Vi beslutar att vi i första hand medverkar på Öppet hus i egenskap av att värva 
medlemmar, och i andra hand grillar hamburgare om resurser finns. 

Vi beslutar att tillfråga Rolf Skoog som kursledare till Mek-kurs. 

Vi beslutar att planera in planeringshelg 1-2 oktober 2016. 

 
§9. Media plan, hemsidan och facebook. Inriktning kort och lång sikt. 

Vi beslutar om att ta fram en mediaplan. Niklas Lundin har tillfrågats att ta fram ett 
förslag på genomförande och tackat ja. 

SMC Riks behöver behörighet till SMC Norrbottens facebooksida. Maria kontaktar 
Petra på kansliet. 

 

§10. Övriga frågor 
Förslag på att Besöka Fikaträffarna på Linas och presentera vår verksamhet. Patrik S 
och Leif N samordnar detta. 

Invigning Bygget Norrfjärden till Piteå. Jobba för att få ut få ut så många MC som 
möjligt först i kön från båda håll. Anders kontaktar Trafikverket. 

SMC Norrbottens broschyr  - undersöka möjligheterna till utskick med MC-folket till 
Norrbottensmedlemmar. Anders undersöker möjligheterna. 

Sammanställa ett utkast till Broschyr 2016. Lägga till priset på medlemskap i 
broschyren. Niklas tar fram ett förslag. 

Förslag att ta fram utskrifter med QR-kod att ha med på aktiviteter och evenemang. Se 
till att priset för medlemskap framgår, samt att det är annat pris om man är 
klubbansluten. 

Undersöka möjligheterna för en bra placering på Nolia-mässan.  

Tillfråga Kritto om han har möjlighet att komma till vår Knix. Niklas frågar Kritto. 

Bjuda in Kritto till att hålla föredrag på Fikaträff på Linas. Niklas kontaktar Kritto. 

Uppdatering av rabattavtal till SMC-boken påbörjas. Anders kontaktar Gunnars kök 
för att fråga om SMC rabatt. Materialet ska in i början av december. 

Förslag på att kontakta Tekniska kontoret om MC-parkeringar. Patrik I och Leif N 
undersöker möjlighet att lämna in medborgarförslag. 

Lägga till i inbjudan till nästa årsmöte att förslagen för styrelsemedlemmar är 
tillfrågade i förväg.  

Vi behöver få hjälp av kommunen att bygga om övningsplatsen för knix på Pite 
Dragway/Långnäs. Anders pratar med Kent E och Agnetha E om vem som är lämplig 
kontakt på Piteå kommun. Niklas förbereder ett förslag på åtgärd. 
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§11. Nästa möte 
 lördag 7 november NBV, Luleå klockan 10:00 . 

§12. Mötets avslutande 
 Ordförande avslutar mötet klockan 12:07. 

 

 

Vid protokollet:  

 

_____________________ 

Maria Syrjälä 

 

 

Justeras:     Justeras:  

 

_____________________  _____________________ 

Patrik Isaksson     Patrik Silverplats 

  


