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Närvarande: Christina Lejon, Maria Syrjälä, Agneta Wikström, Kristina Hillar, Eje Forsmark, Conny 
Melander, Leif Neckholm, Patrik Silverplats, Robert bäck, Ronald Lundberg, Niklas Lundin, Jörgen 
Lejon 
 
Protokoll till Styrelsemöte NBV Luleå 2018-02-18 kl. 10.00-12.00. 
 
§ 55. Mötets öppnande. 
 

Leif öppnar mötet klockan 10:10 
 
§ 56. Godkännande av dagordning. 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 57. Genomgång föregående protokoll 18-01-14. 
 

Leif drar i stora dag föregående protokoll och det godkändes, det läggs till 
handlingarna. 

 
§ 58. Inkomna skrivelser och ärenden. 
 
 Inga inkomna skrivelser eller ärenden. 
 
§ 59. Ekonomiskt läge.  
 
 Balansrapport ca 93.600:- Inkomster från rikstian och NBV har ej inkommit än. 
 
§ 60. Kvalitetsdokument. 
 

Patrik och Niklas kollar igenom kvalitetsdokumenten och ändrar det som inte stämmer 
tex. Datum och årtal. 

 
§ 61. SMC BD verksamhet 2018. 
Verksamhetsplan.   Anders Jonsson 
 
 Alla kan hantera verksamhetsplanen som ligger på dropboxen. 
 
Klubbträffen 10 mars.   Patrik, Niklas o Anders. 
 
 Anders gav ett förslag till ett program, ca 3 timmar ink. fika. Står värden för fikat? 
 
Nolia, Kent Eriksson anmält intresse som ansvarig. 
 
 Vi avstår detta erbjudandet. 
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Majrundan arbetsläge.   Agnetha, Anders 
 

Agneta berättar hur läget ligger till och allt går enligt planen. Förslag till annons i 
gratistidningarna kom upp. Rolle ska kolla med Trollfors IF om att sälja hamburgare 
och fika i Boden. En koll om FMCK kan hjälpa till i Boden. 

 
§ 62. SMC utbildning,  
Kursen Lycksele.   Niklas Lundin 
  

Vi fick inte bidraget från Riks, så det kommer att kosta från ca 70-135/person. Gå in 
och anmäl er. Läs Råd och riktlinjer innan ni kommer på kursen. 
 

Foldern   Niklas Lundin 
 
 Foldern är inskickad och tryckt.  
 
Placeringsansvariga för sommarens events/kurser. 
 

Alla måste gå in och anmäla sig till sommarens kurser och event så man vet tidigt att 
det finns folk till alla kurser. 
 

Grundkurs Slagnäs.   Eje Forsmark 
 
 Grundkurs 26/5 
 
Förplägnadstjänster.   Anders Jonsson  
 

Kent och Agneta fortsätter att ta ansvar över förplägnaden. Anders får i uppdrag att 
tala om att kvaliteten på hamburgaren måste höjas. 

 
§ 63. Materielbehov.  
Profilkläder  
 

Var och en får hämta ut sina kläder hos Heikkis. De funktionärer som ska betala för 
sina kläder glöm inte att betala in till Erik. Kan använda sig av swish. 
 

Buffar o dekaler 
 
 Anders jobbar vidare med detta. 
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§ 64. SMC Riks årsmöte.  
Deltagande och gemensamtransport, Robert Bäck hyra mini-buss? 
 

Maria fixar ett dokument ang hur deltagandet på årsmötet ser ut, utifrån det så fixar 
Robert bussar. Förslag finns att hyra två bussar och dessa har olika tidpunkter för 
avresa och hemresa 

 
 
§ 65. Hemsidan.  
Mailadresser o domäner.  
 
 Nu ska alla adresser och domäner vara uppdaterade.  
Dropbox.  
 

Maria gör ett dokument över alla som har tillgång till de olika delarna i dropboxen. 
 
  
 
§ 66. Övriga frågor.  
 
 Anders har klart med färgerna för året 2018, det blir rosa och år 2019 blir ?? 

Leif kollar upp om Linas kan leverera bättre kvalité på sitt fika. Kristina kollar även upp 
andra fika ställen. Funderingar finns på att byta fikaställe inför nästa år. 

 
§ 67. Nästa möte 
 
 25/3 klockan 10:00 på NBV, Luleå 
 
§ 68. Mötets avslutande. 
 
 Leif avslutar mötet klockan 11:50 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
 
Christina Lejon 
 
Justeras: 
 
Anders Jonsson 
 
 


