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Sveriges MotorCyklister

Närvarande: Eje Forsmark, Rolle Lundberg, Conny Melander, Kristina Hillar, Jan-Olof Hillar, Erik 
Lundström, Anders Jonsson, Patrik Silverplats, Niklas Lundin, Maria Syrjälä. 
 
Styrelsemöte NBV Luleå 2018-03-25 kl. 11.00-13.00. 
 
§ 69. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnar mötet kl. 11:40. 
 
§ 70. Godkännande av dagordning. 
Dagordning godkännes. 
 
§ 71. Genomgång föregående protokoll 18-02-18. 
Skjuts upp till nästa gång. 
 
§ 72. Inkomna skrivelser och ärenden. 
Dagordning SMC riks årsmöte har inkommit.  
 
§ 73. Ekonomiskt läge.  
Vi följer budget. 
Bidrag från NBV inkommit. 
Vi väntar på rikstian. 
Faktureringsadress ändras på hemsidan. 
Västar måste köpas in med ordet ”vakt” på fram- och baksida. Vi beslutar att köpa in 20 st. västar. 
Anders J kontrollerar med Heikkis. Västarna är ett krav för att få dirigera trafik. 
 
§ 74. Kvalitetsdokument. 
Trafikvakter. Anders J har tagit fram utbildningsmaterial för trafikvakter inför majrundan. Materialet 
beskriver anvisningar och signaler, och vilka regler som gäller. Dokumentet finns på dropbox. Kristina 
H kopierar upp 50 exemplar och levererar dem till NBVs lokal. 
 
§ 75 Genomförd verksamhet 
Klubbträff. Genomförd och mycket lyckad. Bra återkoppling har inkommit från deltagarna. Förslag 
att nästa gång ha en i Luleå och en i Pajala i samband med Pingstrundan. 
Kurs Lycksele. Ca 35 deltagare från alla fyra Norra distrikten. Många aspiranter i år. Obligatorisk 
utbildning för nytt kurskoncept gicks igenom. Viktigt att vi träffas över distriktsgränserna och 
samarbeta då vi är få i norra delen av landet.  
Foldern. Foldern levererad. Anders J har städat upp så endast aktuellt material finns i skåpet. Anders 
J levererar broschyrer till Ninas trafikskola och Ranheimers trafikskola så det kan levereras med 
teoripaketet.  
 
§ 76. SMC BD verksamhet 2018. 
Lindroths Öppet hus 19-20 april. SMC inbjudna att informera och värva medlemmartorsdag och 
fredag. Materiel finns i NBVs lokaler, Rollup och beachflaggor finns hos Anders J.  
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SBP Öppet hus den 28 april. Anders J kommer att vara där, Robert B kommer inte ha möjlighet att 
vara där.  
Mekkurs 25 April i Piteå. 

• Majrundan. Tillstånd, Trafikvakter, SMC Fana, Polisen, Palten.  
• Tillstånd i ordning.  
• Trafikvakter på gång. Ambassadörerna tillfrågas att dela ut instruktioner samt 

trafikvaktvästar till trafikvakterna. Niklas och Maria kontrollerar med FMCK Boden om 
trafikvakter samt om de har egna västar. Behöver vi planera in föråkare med kvast för att 
städa bort grus i till exempel Brännbergskorsningen? 

• Palt klart.  
• Polisens medverkan klart.  
• SMCs fana förs av J-O och Kristina Hillar.  
• Majmärken beställda och årets färg är rosa. 

Pingstrundan 19 maj. Anders J, Birgitta, Conny och Kirsten representerar SMC på plats. 
Knix Piteå-Långnäs. Datum godkända hos SHRA. Vi ska meddela Piteå Flygklubb, och meddelar även 
när vi är klara för dagen. Skrivelse om ombyggnad har skickats in till kommunen som kontaktar 
Fortverket. Förslag att ansöka om bidrag från SMCs Utvecklingsfond. 

• Lekrehab Conny informerar.  
Förslag på att stanna insamlingen vid 30 000 kr vid stort intresse.  
Förslag har inkommit för ett MC-event med MC-tur som avslutas med fika i Smedsbygården, 
planeras in någon gång mellan 10-18 juni, överskottet från fikat lämnas till Lekrehab.  
Förslag på att prata med LLT (Karin) om en buss som kan ta med barnen som kan följa med 
på en utflyktsdag och åka till fiket i Boden och fika då vi möter upp med MC. Förslag på vad vi 
kan göra för barnen som inte kan följa med.  
Heikkis är intresserade av att bidra med en summa och Conny fortsätter dialogen. 

• Överskott från majmärkena går till Lekrehab. 
 
§ 77. SMC utbildning.  
Placeringsansvariga för sommarens events/kurser är KL (kursledaren). Tar hjälp av övriga. 
Grundkurser  
Boden.  
Slagnäs.  
Pajala. Niklas, Maria och Anders genomför kursen.  
Knix Vuollerim offert inkommit, förplägnadstjänster. Vi beslutar att genomföra knixen då banhyran 
på 2500kr är överkomlig. Banuthyraren ordnar catering och hanterar betalning. Resekostnad och 
dagtraktamente utgår för instruktörerna. 
Mek-kurser. Materiel med beachflaggor levereras av Anders till kursplatsen i Piteå. 
Foldern. Alla tar med foldrar från dagens möte och delar ut. 
    
§ 78. Materialbehov.  
Profilkläder. Finna att tillgå. 
Buffar o dekaler. Anders J. 
Västar trafikvakter. Orange med texten vakt. 
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Nyrekryteringsmaterial, AJ beställer Folder, School, Travel, MC-Folket, Dekaler. Anders J städat upp 
och beställer. Dekaler kommer från riks. Förslag på stativ i kartong för broschyrer, Patrik S 
kontrollerar med Okay om det finns att köpa.  
Beslut att Rolf S får ny instruktörsväst.  
Gröna funktionärsvästar med ”CREW” på ryggen behöver köpas in, minst 10 st. Niklas ringer 
Västerbottens leverantör om funktionärsvästar. Anders kontrollerar med Heikkis om det går att 
beställa via dem. Anders kontrollerar med kansliet om vi kan få hoppa på ordinarie beställning lite i 
efterhand. 
 
§ 79. SMC Riks årsmöte.  
Robert Bäck bokar mini-buss till och från Lycksele. Robert Bäck fortsätter sammanställa 
transportbehov. De flesta vill åka över lördagen. 
 
§ 80. Hemsidan.  
Uppdateras kontinuerligt. 
 
§ 81. Övriga frågor. 
Valberedningen informerar. Lämna gärna förslag till Valberedningen. 
Road Show 29/5 i Piteå, Anders J, Erik L och Kent E representerar. 
 
§ 82. Nästa möte 
Styrelsemöte 15 april klockan 11:00. 
Funktionärsgenomgång inför majrundan 26/4 klockan 18:00. Anders J tillfrågar Agneta W om hon 
kan leda mötet. Bjuda in polisen och FMCK. 
 
§ 83. Mötets avslutande. 
Ordförande avslutar mötet 12:45. 
 

 

 

Maria Syrjälä       Anders Jonsson 

Sekreterare   Justeras 

   

 

 

 


