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Styrelsemöte SMC Norrbotten, NBV Luleå 2016-01-17 
 
Närvarande: Anders Jonsson, Leif Näckholm, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Kenneth Viklund, Ulf Klintarp, 
Jonas Blomberg, Patrik Silverplats, Agnetha Eriksson, Eje Forsmark, Patrik Isaksson, Agneta Wikström. 

 
§ 26. Mötets öppnande. 

13:02 
 

§ 27. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkännes. 

 
§ 28. Val av sekreterare. 

Maria väljs till sekreterare. 

 
§ 29 Val av justerare. 

Leif Näckholm väljs till justerare. 
 
§ 30. Genomgång av föregående protokoll. 

Föregående protokoll lägges till handlingarna. 
 
§ 31 Ekonomiskt läge. 

Vi följer planerat utfall. 
25 000 i bidrag från SMC Riks till nästa Nolia. 

 
§ 32. SMC BD aktivitetsplan 2016. 

Läggs ut på hemsidan. 
 
Öppet hus hos handlarna  

Förfrågan har gått ut till de olika handlarna. Kvarstår att få svar på vilket datum 
de planeras. Anders följer upp. 

 
Öppet hus hos SBP   

Luleå datum klart 23-24/4.  
Älvsbyn, Kenneth kontaktar för klartecken,  
Boden, Anki tillfrågas av Anders om hon kan kontakta dem.  

 
Öppet hus hos Dekra Piteå  

Kent tillfrågas att kontakta dem med förfrågan. 
 

Mekkurs v 17,  
Rolf Skoog har tillfrågats och tackat ja för att anordna tillsammans med Niklas. 

 
Första majrundan  

Planering fortgår enligt plan rapporterar Agneta W. 
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Värvningsrunda Jokkmokk, Gällivare, Kiruna. 
 Planeras. Anders återkommer med mer info när det närmar sig. 
 
Knix Pite/Långnäs 

Bekräfta datum för Knix Långnäs kvarstår. Agnetha E pratar med Germund på 
SHRA. 
Niklas kontrollera övriga tillkommande datum med Kent och Agnetha E som får 
kolla med SHRA. 

 
Insamling Cancersjuka barn, Sunderbyn med HOG.  

Anders kontaktar handlarna för att efterfråga bidrag till detta och bjuder in 
media. 

 
Luleå Rally inför årsmöte.  

Anders planerar. Startkort säljs på plats, frågor sätts ut i förväg. I mål serveras 
fika i anslutning till Årsmötet. 

 
§ 33. Utbildning, kurser. 

Niklas presenterade ett utkast av kursfoldern. Styrelsen beslutar att Niklas och Maria 
slutför arbetet och skickar till MC-folket. 
 
Möte på Pite/Långnäs har genomförts angående ombyggnad för utökad verksamhet på 
området. SHRA, Driftingklubben och SMC Norrbotten samarbetar. Anders 
kontrollerar om Niklas kan få en skiss på tänkt ombyggnad för att komma med 
återkoppling och behov ur kurssynvinkel . 

 
§ 34. Större events, Nolia, Fritidsmässa, Western Farm. 

 
Nolia 
Anders är i kontakt med Nolia angående avtal, placering av monter och övriga detaljer. 
Västerbottens tält kommer att användas. 
Anders är i kontakt med STR om ett samarbete. 
 
Fritidsmässa 
Erbjudna att delta. Infaller samma helg som grundkurs, så vi beslutar att tacka nej till 
förmån för kursen. 
 
Western Farm 
Vi beslutar att inte representera SMC där i år, då det krockar med många andra 
aktiviteter. Till exempel Knix-utbildningen i Pite/Långnäs och MC-turen till Fallens 
dag. 
 
Förfrågan om att anordna kurs eller guidad tur på HDCS-träffen i Arjeplog har 
inkommit. Eje får i uppdrag att undersöka vad de efterfrågar för aktivitet, och pratar 
ihop sig med Niklas och Leif angående ett förslag på koncept. 
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§ 35. Media plan, hemsidan, facebook, SMC-Boken, folder, utskick MC-Folket. 
Medieplan finns på hemsidan. 
Folder som ska distribueras med MC-folket har manusstop 29/3. 
Leif informerar om de lyckade fikaträffarna som MC Fyrkanten på Linas café där SMC 
deltar första lördagen varje månad på vintersäsongen. 
Leif och Anki efterfrågar förslag på utflyktsmål till körschemat i samarbetet med MC-
fyrkanten som anordnar. Anki har lagt ut fråga på MC-fyrkanten om vilken eller vilka 
veckodagar som passar Norrbottens MC-åkare bäst för gemensamma turer. 
 

 
§ 36. SMC BD vision och mål. 

Nästa	möte,	alla	uppmanas	titta	på	materialet	som	skickas	ut.	
 
§ 37. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor. 
 
§ 38. Nästa möte. 

6 mars klockan 10:00 – 16:00, inklusive workshop om Vision och Mål.  
 
§ 39. Mötets avslutande. 

Mötet avslutades 15:10 
 

Vid protokollet:  

 

_____________________ 

Maria Syrjälä 

 

 

Justeras:  

 

________________________ 

Leif Näckholm     

  


