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Närvarande: Anders Jonsson, Christina Lejon, Patrik Silverplats, Jonas Blomberg, Eje Forsmark, Maria 
Syrjälä, Kristina Hillar, J-O Hillar, Ulf Klintarp, Leif Näckholm, Erik Lundström, Rolle Lundberg, Conny 
Melander och Jörgen Lejon 
 
 
Protokoll till Styrelsemöte NBV Luleå 2018-01-14 kl. 09.00-13.00. 
 
 
§ 41. Mötets öppnande. 
 

Anders öppnar mötet kl.09:10 
 
§ 42. Godkännande av dagordning. 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 43. Genomgång föregående protokoll 17-11-25. 

Anders drar föregående styrelseprotokoll i stora drag och godkändes, det läggs till 
handlingarna. 

 
§ 44. Inkomna skrivelser och ärenden. 
 Inga inkomna skrivelser eller ärenden.  
 
§ 45. Ekonomiskt läge.  

Erik drar kort om ur det ekonomiska läget är, dryg 90 kkr. i kassan, och faktura för 
kläder skall betalas. Riks-tian på knappt 50 kkr. kommer in från Riks under våren. 

 
§ 46. Kvalitetsdokument 2018. SMC BD mål 2018. 

SMC Norrbotten beslutar att våra planer och kvalitetsdokument 2018 fungerar på ett 
tillfredställande sätt samt att SMC Norrbotten mål är att med kvalitet genomföra 
planerad verksamhet enligt Excel planen. 
Dropbox. fungerar mkt bra. 

 
§ 47. SMC BD verksamhet 2018, samt verksamhetsplan. 

Mek. kurser, Lindroths event, Nolia, Majrundan,  
 Lindroths 19-20 april sammanfaller med SMC årsmöte, hanteras senare. 

Vi tar beslutet att vi INTE kommer att närvara på Nolia i år.  
I övrigt så fastställer vi vår verksamhetsplan för 2018. 
22/1 är stoppdatumet för foldern, för våra utbildningar och information innan den går 
till tryck. 
Vi beslutar att Anders och Erik beställer in 400 st. märken som ska säljas på 
Majrundan. Anders kollar vad det blir för färg i år, förslag om Harley orange eller rosa 
& cerise . Vi kör 3 st. mek. kurser varav en tjej mek. 
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§ 48. SMC utbildning,  

Folder 22 jan, planering, resurser, mek-kurser, utbildning Boden, Piteå, Pajala, 
Vuollerim, allt verkar stämma.  
Vi behöver ansvariga för resp. event/utbildning och arbetsgrupper för genomförandet. 
Ansvarig övervakar att vi tex. har resurser att genomföra, och kan ”jaga på” om det 
saknas.  

  
§ 49. Profilkläder,  

Materielbehov. 
Maria skickar ut ett erbjudande ang. kläder till instruktörer och funktionärer. När 
bekräftelsen, senast den 22/1 inkommit så läggs beställningen hos Heikki.  
 
Västar till funktionärerna: Det tar vi med till nästa möte, Maria kollar av med Niklas till 
dess. 
 
Anders har talat med Petra på Riks ang. möjligheten att tillverka buff och ett slags SMC 
märke (reflex) för att sätta på västar och väskor. 
 
Anders kollar upp om det finns möjlighet att lämna material i kuren som vi har tillgång 
till vid Pite-Långnäs. Han kollar även upp om lånet av släpvagnen, samt städdag i maj. 
 
Jonas har införskaffat åt oss 2st pulversläckare till våra verksamheter. 

 
§ 50. SMC Riks årsmöte.  

Representation samt logi, sammanhållande 
 
 Riksårsmötet hålls i Lycksele den 21/4 kl.13:00 

Var och en bestämmer själv hur man kommer att närvara och bokar boende efter det. 
Vi betalar själva kostnaden som uppkommer. 
SMC samordnar(betalar) gemensamma minibussar(1-2st) som körs vid ev olika 
tidpunkter efter vårt behov. Tas vid nästa möte. 

 
§ 51. Hemsidan, mailadresser o domäner. 
 
 Maria går igenom alla adresser och listor till de olika grupperna. 
 Resurser, funktionärer, instruktörer, styrelsen och kurser. 

Vi tar med oss till nästa möte hur vi tänker kring hemsidan och dess uppdatering av 
förslag till fikaplatser. Till dess så ”släcker” Maria det dokumentet på hemsidan. 

 
 
 
 



 

                       Norrbotten 

 

MC	Norrbotten																																																																																																	Orgnr:	898801-0206	

c/o	Anders	Jonsson	

Lanternvägen	3	

94533	Rosvik	

Sveriges MotorCyklister

3 

§ 52. Övriga frågor.  
 

Anders tar kontakt med Agneta och Kent ang. inköp, tillagning, materiel och servering 
av mat på våra kurser. 

 
 
§ 53. Nästa möte. 
 
 18/2 kl.10:00 på NBV, Luleå 
 
§ 54. Mötets avslutande. 
 
 Anders avslutar mötet kl. 11:00 
 
 
 
 
Vid protokollet:  
 
_____________________ 
Christina Lejon 
 
Justeras:  
 
________________________ 
Anders Jonsson  
 
 

 


