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Styrelsemöte SMC Norrbotten, NBV Luleå 2016-03-06 
 
Närvarande:  

Agneta Wikström, Agnetha Eriksson, Anders Jonsson, Kenneth Viklund, Leif Näckholm, Maria Syrjälä, Niklas 
Lundin, Patrik Isaksson, Patrik Silverplats, Kent Eriksson, Jaska Tamminen, Kristina Hillar, Anki Randeblad, 
Rolle Lundborg, Ulf Klintarp, Eje Forsmark. 

 
§ 40. Mötets öppnande. 

10:00 
 

§ 41. Godkännande av dagordning. 
Godkännes. 
 

§ 42. Val av sekreterare. 
Maria Syrjälä väljs till sekreterare. 
 

§ 43. Val av justerare. 
Agneta Wikström väljs till justerare. 
 

§ 44. Genomgång av föregående protokoll. 
Lägges till handlingarna. 
 

§ 45. Ekonomiskt läge. 
Följer planerat utfall. 
 

§ 46. SMC BD aktivitetsplan 2016. Justering och koordinering av datum, 
aktiviteter, ansvariga och deltagande. 

 
Ordismöte - Anders åker på Ordismötet den 19 april. Kassören efterfrågar 
information om flytten av verksamhetsåret. Information kommer att skickas ut till 
distrikten inom kort. Norrbottens styrelse vill inte flytta verksamhetsåret och Anders 
tar med sig detta till Ordismötet. 
 
Grusinstruktörsutbildning Uppsala - inplanerat. 
 
Navis Öppet hus - ej klart ännu. 
 
Lindroths öppet hus 8-9-10 april – vi deltar med medlemsvärvare och 
kursinformation. Vi grillar inte hamburgare i år. Anders frågar om vi får ställa upp vårt 
SMC-tält.  
Fredag: Anders, Ev Kent Eriksson, Stefan Hult tillfrågas av Anders.  
Lördag: Kristina Hillar och Jan-Olof Hillar.  
Söndag: Patrik Silverplats eventuellt, Patrik Isaksson eventuellt. 
Niklas och Maria deltar del av lördag och söndag. 
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SBP Älsvbyn Öppet hus – Eventuellt 23 april. Om det blir något Kenneth Viklund 
på plats. 
 
Dekra Piteå – Eventuellt 11 mars. I så fall Agneta och Kent Eriksson på plats. 
 
SBP Luleå – 23-24 april kl 8:00 – 14:00.  
Lördag: Anders J, 

 Söndag: Anders J, Agneta W. 
 Niklas och Maria deltar del av lördag och söndag. 

 
Mekkurs v17, en eller två kväll. Niklas återkommer med mer information och Maria 
lägger ut information på hemsidan när detaljerna är klara. Niklas pratar med Kent och 
Rolf om plats att vara på. 
 
Majrundan – tillstånd Älvsbyn klart.  
Tillstånd Luleå Agneta lämnat in ansökan till Polisen Luleå som hänvisas till 
Länsstyrelsen och Agneta skickar in under veckan.  
Rutten ändras till att passera Sikfors på Södra sidan södra sidan. 
FMCK Luleå vidtalas om ordonanser. 
Rolle har klart med FMCK Boden för ordonanser. Rolle efterfrågar funktionärer till 
samlingsplatsen i Boden.  
Funktionärstillsättning återkommer vi till efter påsk. 
Reglering av trafikljus hanterade med trafikverket. 
Märken beställs 300 st. Personer utses i förväg för att sälja märken. 
 
Funktionärsdag - på Hedenbasen 7 maj dagen före avrostningen. Styrelsen 
uppmanas att deltaga. 
 
Avrostningen – 8 maj. 
 
Städdag Pite/Långnäs  -21 maj i samarbete med SHRA. De som inte är på 
gruskursen deltar här. Kent E, Anders, Agneta W, Kristina Hillar,   
 
Värvningsrunda Malmberget/Gällivare – Väderberoende. Anders återkommer 
när vädret är körbart . Förslag att besöka MC-klubbarna denna gång. 
 
Pingstrunda 14-15 maj. Representanter utses i april. 
 
Knix  1 – Pite Långnäs. Reservdag utgår på Knix. 
 
Cancersjuka barn Sunderbyn – Radion tillfrågad att åka med och göra intervju. 
Nordnytt tillfrågas också. Handlarna tillfrågas om bidrag till insamlingen. 
 
 

 
§ 47. Utbildning, kurser 2016. Datum Ansvariga och deltagande. Pite-Långnäs 
arbetsläge. 
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Kursdatumen utlagda på hemsidan och marknadsförda via facebook. 
Pite/Långnäsprojektet - vi inväntar kalkyl.  
 

§ 48. Större events. Nolia, planeringsläget. 
Nolia. Låna tält och möbler från Västerbotten, vi ordnar transport till och från 
Västerbotten. Nya medlemskap ska meddelas till riks för att gälla även 2017. En 
speciell kod ska tillhandahållas oss för registreringen för att kunna mätas. 
Uppkopplad dator ska ordnas. 
Förslag på att representanter från SMC Norrbotten deltar alla dagarna.  
Anders ställer på Ordismötet fråga till riks om kansliet kan skicka en representant. 
Vi väljer att inte annonsera i Noliabladet. Vi marknadsför via våra egna kanaler istället. 
 

§ 49. Extern kommunikation. Media plan, hemsidan, facebook, folder, utskick 
MC-Folket.  

Mediaplan – finns på plats på hemsidan. 
 
Folder – färdig för att skickas för tryck och distribution till MC-folket. 
Beställa 2000 st + antalet som ska skickas ut med MC-folket till medlemmar i 
Norrbotten. 
Niklas och kontaktar MC-folket närmaste veckan.  
 

§ 50. Kvalitets dokument. 
Genomgång av SMC Norrbottens arbete med Vision och Mål 2016.  
Vi beslutar att fastställa materialet för 2016 och lägga ut det på hemsidan. 
Hur fångar vi upp medlemmarna i områden där det finns glesare med motorcyklister 
jämfört med kusten där antalet är mer koncentrerat. 
 
Skapa event, besöka klubbar, anordna kurser på nya ställen som 
Malmfälten/Gällivare. 
 
Synas mer och profilera oss. 
 

§ 51. Övriga frågor. SMC Ordismöte Arlandastad 
 
Ordismöte – Arlandastad. 19 mars. Anders tar med frågan om att vi vill ha kvar 
verksamhetsåret som tidigare för att vi ska kunna köra hoj till årsmötet. 
 
Pite/Långnäs – Rolle föreslår att vi kan vara på plats och representera SMC 
Norrbotten på andra evenemang än våra egna, för att värva medlemmar.  
 
ABF och Medborgarskolan har visat intresse för vår verksamhet. 
 
NBV -Lägga ut NBVs logga på hemsidan så att samarbetet syns. Maria ser över detta. 
 
Registrering av nya medlemmar - Kent påminner att man kan registrera nya 
medlemmar med SMC-appen. 
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Valberedningen - Kristina meddelar status för valberedningens arbete som går 
enligt plan. 
 

§ 52. Nästa möte. 
Torsdag 21 april kl 18:00. 
 

§ 53. Mötets avslutande. 
Mötet avslutas 15:01. 

 
 
 
 
 
 
 

Vid protokollet:  

 

_____________________ 

Maria Syrjälä 

 

 

Justeras:  

 

________________________ 

Agneta Wikström 

  


