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Styrelsemöte SMC Norrbotten, NBV Luleå 2015-11-07 
 
Närvarande: Anders Jonsson, Patrik Silverplats, Leif Näckholm, Rolle Lundberg, Maria Syrjälä, Niklas 
Lundin, Kenneth Viklund, Agneta Wikström, Ulf Klintarp, Kent Eriksson, Jonas Blomberg. 

 
§ 13. Mötets öppnande. 

10:02 
 

§ 14. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkännes. 

 
§ 15. Val av sekreterare. 

Maria väljs till sekreterare. 

 
§ 16 Val av justerare. 

Leif väljs till justerare. 
 
§ 17. Genomgång av föregående protokoll. 

Föregående protokoll godkännes. 
Protokoll från tidigare möte läggs till handlingarna. 

 
§ 18 Ekonomisk läge samt ersättningar. 

Vi följer planerat utfall. 
 
Ersättningar under resa utgår enligt statliga normer:   
Man får ersättning för transport med MC (9,25 kr/mil) eller bil (18,50 kr/mil) samt  
matkostnad vid övernattning (idag 220 kr/dag). 

 
§ 19. Nolia och Pite-Långnäs 

 
Nolia 
Preliminärbokat monter 5x10 m, Informera och värva medlemmar.  Efter 
storkurshelgen får vi besked om vi får bidrag till mässplats. 
Förslag om att använda SMC-tälten också på mässan för att exponera oss. 
Vi anser att Nolia är en viktig marknadsföring och motsvarar en stor annons i en 
tidning. 
Anders kontaktar trafikskolorna om eventuellt samarbete. 
Anders hanterar frågan om passeringstillstånd för att ta in motorcyklar på mässan. 
 
Pite-Långnäs 
Kent har varit på möte med Pite-Långnäs. De är positiva till ett samarbete för att det 
ska finnas mycket verksamhet på området. Arbete pågår för att få fram en prisbild för 
den enkla ombyggnaden för att få en förbättrad landsvägslik övningsplats även vid 
regnväder. 
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Vi behöver ta reda på vad som gäller angående miljötillstånd vid eventuell utbyggnad.  
Arbetsgrupp: Kent, Niklas och Anders. 
Undersöka möjlighet till bidrag och samarbete med SMC riks fonder och 
trafikverket/transportstyrelsen. 
Leif pratar med MC Fyrkantens schemaläggare för utflykterna från Luleå för att synka 
eventuell utflykt till en kurs. 
Kent pratar med schemaläggare för utflykterna från Piteå för att synka eventuell 
utflykt till en kurs. 
Fundera på fördelar och nackdelar med eventuell sponsring av anläggningen. 
Agneta W undersöker information om vad man ska tänka på vid ansökan av bidrag. 
 

§ 20. SMC BD aktivitetsplan 2016. 
Aktivitetsplanen är uppdaterad. 
Anders kontaktar Rolf S för att planera mekkurs. 
Anders kontaktar Gunnars kök inför årsmötet om vi kan ha mötet där på samma sätt 
som 2015. 
Bilprovningen har öppet inför årsmötet. Ett rally anordnas med utplacerade frågor 
med utgångspunkt från Bilprovningen. 
Kent får i uppdrag att undersöka om Gotis kan ha hand om Paltserveringen som de 
gjorde 2015. 
 

§ 21. SMC BD vision och mål, alkoholpolicy.  
Alkoholpolicy 
Styrelsens arbete med alkoholpolicy fortgår. 
 
Vision och mål 
Patrik sammanhållande för Vision och mål 
 

§ 22. Media plan, hemsidan, facebook, SMC-Boken, folder, utskick MC-Folket. 
Medieplan 
Niklas presenterade SMC Norrbottens medieplan och den ingår i kvalitetsarbetet. Den 
kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
SMC-boken 
Gunnars kök ska kontaktas för fråga om SMC-rabatt. 
Anders och Leif går igenom materialet som ska med. 
Folder skickas med MC-folkets aprilnummer. Bokningsstopp 24/3. Förfrågan till 
tryckeriet om de kan trycka distriktets foldrar också. Förslagsvis totalt 4000 st foldrar. 
Anders har kontakten med redax och Niklas tar fram folder. 
 

§ 23. Övriga frågor.  
Ta med till Riks önskemål att förhandla om bättre pris på tryck som är reklam för 
SMC. 
Anders pratar med Gunnars kök om medlemmarna kan få SMC-rabatt vid uppvisande 
av medlemskort. 
Leif och Patrik kontaktar kommunen om arbetet med nya parkeringsnormer som 
pågår för att få med MC också i beräkningen. 
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Norrfjärdeninvigning mc-tur utgick på grund av dåligt väder. 
Förstärka på hemsidan att fikaträffarna inte är i SMC:s regi men att vi kommer att 
finnas där för frågor och information för den som vill träffa oss. 
 

§ 24. Nästa möte. 
 17 jan klockan 13:00 

 
§ 25. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades 15:06 
 

Vid protokollet:  

 

_____________________ 

Maria Syrjälä 

 

 

Justeras:  

 

________________________ 

Leif Näckholm     

  


