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Protokoll SMC Norrbottens styrelsemöte NBV Luleå  
2016-05-22 
 

Närvarande: Anders Jonsson, Patrik Silverplats, Ulf Klintarp, Kenneth Viklund, Kristina Hillar, Rolle 
Lundberg, Maria Syrjälä, Agneta W.  

 

§ 67. Mötets öppnande 

Mötet öppnas kl. 18: 05. 

 

§ 68. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns. Jonas väljs som beslutsför. 

 

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

 

§70. Ekonomi 
Kenneth går igenom ekonomiska läget. 

 

§71. SMC BD aktivitetsplan 2016. 
Inställda aktiviteter: 
Mekkursen flyttas fram på grund av stor arbetsbelastning. 

Genomförda aktiviteter: 
Majrundan. Alla i styrelsen mailar till Anders vad vi kan göra för förändringar för att 
förbättra säkerheten i majrundan. 

Storstädning utförd på övningsplatsen Pite/Långnäs mycket uppskattat. 

Instruktörsavrostningen avklarad.   

Avrostningen. Lyckad. Många deltagare. 

Gruskursen.  Lyckad. Nya ideer om nya koncept. 

Kommande aktiviteter: 
Knix 4 juni.  

Nationaldagen 6 juni. Lägga ut på hemsida. Anders pratar med Kent och Janne Sund 
om att leda kortegen från Älvsbyn. Vi beslutar att inte anordna något lotteri i år. 
Anders tar med SMC-material. 

Ride to Work. 
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Cancersjuka barn Sunderby sjukhus.  
Lägga ut info på sociala medier. Ändra avfärd Lindroths klockan 12:45. 

  
§72. Utbildning, kurser 2016. Knix, grus. 

Tidigarelägga foldertryck nästa år för att marknadsföra kurserna genom 

trafikskolornas teoripaket.  

Anders bjuder in polisen till vår funktionärsavrostning. 

§73. Events, Nationaldag…... 
HDCS-träffen i Arjeplog,  
Kent och Agneta E representerar och informerar om SMC.  

Nolia.  
fredag kl 13 pressvisning. Tältresning ska vara klart. 6-14 Augusti mässvisning. 14/8 
avveckling. Bemanning. Lördagen krockar med Knix 3. Alla meddelar Anders vilka 
tider man kan närvara. 

För att komma in med MC måste man vara där en timme före och man får ut den igen 
efter stängningstid klockan 17 förutom onsdag klockan 20. 

Kristina H tillhandahåller tält. 

Bord för montergrejer finns. 

Ståbord efterlyses. 

Anders ordnar stolar. 

Anders och Kent undersöker möjligheter till ett eget tält. 

Kaffebryggare och termos, godis och kakor. För våra funktionärer och för besökare. 
Kenneth undersöker kaffemöjligheter. Agneta W undersöker kakbiten. 

Reklammateriel beställer Anders via SMC Riks. 

Niklas undersöker iPad-inköp för event och kursverksamhet. 

Bilprovningen Mjölkudden hjälper oss på Nolia. 

FMCK ska kontaktas om eventuellt samarbete. 

 

Förfrågningar. 

Jävre Camping vill ha en MC-dag hos sig, och vi kan tänka oss att anordna en utflykt 

dit under SMC:s flagg om de anordnar en sådan. Förslag 3o juli. Vi har hög 

arbetsbelastning så vi beslutar att undersöka möjligheten säsongen 2017 istället. 
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Navis  
3 juni ca klockan 15-19. Anders och Jonas deltar.  Läggs till i excel-arket. 

 

Pite Dragway Drifting 
11 juni, Anders och Kent är där och representerar och informerar om SMC. Om någon 
annan vill delta så anmäler man till Anders. Lägg till i excel-arket. 

Bilprovningen har skänkt högtalaranläggning och ett pusselspel.. 

 
§74. Extern kommunikation…. 

  

§75. Kvalitets dokument 
Lägg ut Vision och Mål-dokumentet på hemsidan. Maria. 

Lägga upp verksamhetsplanen som Anders skickar till Maria. 

 

§76. Övriga frågor 
Pajala vill ha avrostning 2017. Ta med frågan till planeringskonferensen i Melderstein. 

Vi får förfrågningar om vi kan tillhandahålla handledare för körkortstagare. Vi kan inte 

ta på oss detta, men uppmuntrar våra medlemmar att hjälpa varandra. 

Gemensam kalender med SHRA för planering efterfrågas. Patrik S och Niklas pratar 

med Germund.  

Årsmötet: 

Kristina meddelar status för arbetet i valberedningen. 

Val av ordförande till årsmötet diskuterades. 

Val av justerare tillika rösträknare till årsmötet diskuterades för att uppfylla.  

§77. Nästa möte 
 2 juli efter Knix-kursen. 

§78. Mötets avslutande 
 Mötet avslutas klockan 20:07. 
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Vid protokollet:  

 

_____________________ 

Maria Syrjälä 

 

 

Justeras:      

 

_____________________   

  


