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MC Norrbotten  Orgnr: 898801-0206 

c/o Anders Jonsson 

Lanternvägen 3 

94533 Rosvik 

Närvarande: Anders Jonsson, Christina Lejon, Patrik Silverplats, Maria Syrjälä, Kristina Hillar, Leif 

Näckholm, Erik Lundström, Rolle Lundberg, Robert Bäck, Agneta Wikström, Conny Melander och 

Jörgen Lejon 
 

Styrelsemöte NBV Luleå 2018-04-15 kl. 11.00-13.00. 
 
§ 84. Mötets öppnande. 

Anders öppnar mötet klockan 11:08 
 
§ 85. Godkännande av dagordning. 

Dagordningen godkändes.  
§ 86. Genomgång föregående protokoll 18-02-18 och 18-03-25. 

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

handlingarna. 
§ 87. Inkomna skrivelser och ärenden. 

Nya Råd och Riktlinjer ligger ute på Riks hemsida. Den kommer endast att ligga där.  
§ 88. Ekonomiskt läge.  

Erik drar kort om hur det ekonomiska läget är. Ekonomin är god och vi följer budget. 
§ 89. Kvalitetsdokument. 
Dropbox: Den fungerar bra, bara gå in och kika. Ny mapp som heter event har lagts till. 
Trafikvakter: inför 1:a Majrundan så träffas vi och går igenom hur vi som funktionärer ska agera.  
§ 90. Genomförd verksamhet. 

Maria städar upp på hemsidan. Patrik har skyltat upp med våra foldrar på vissa platser. 
§ 91. SMC BD verksamhet 2018. 
20-22 april SMC Riks årsmöte. Deltagande. Gemensamtransport, Robert Bäck. 

2 st. gemensamma bussar kommer att köras till Lycksele, avgår 07:00 från Boden och 
hämtar upp folk efter vägen. Leif informerar om att det blir många val vid årsmötet. 

21 april Lindroths. 
Vi kommer ej att närvara. 

25 apr mek-kurs PHC 
Maria, Niklas och Jörgen kommer att vara instruktörer och ha 3 stationer, personlig 
inställning på hojen, utrustning och mek av hoj. 

28 apr SBP Öppet hus Luleå samt Älvsbyn? 
Mellan klockan 09–11 kommer Anders att stå och informera om SMC. 

1 maj Majrundan. Tillstånd, Trafikvakter, SMC Fana, Polisen, Palten, Annons, Funktmöte 
Agneta informerar att hon har kontroll på det mesta. Hon måste kolla om tider för de 
demonstrationståg som kommer att finnas. Anders uppdaterar kartor och information 
på hemsidan. Vi informerar om eventuella ändringar på hemsidan och Facebook. 
Funktionäsmöte anordnas för samtliga den 26/4 kl.18:00 Anders kollar upp ang. 
Annons i gratistidningen, annons till PT, NSD och Kuriren är klart. Anders fixar med 
kontanter och märken inför försäljning. 

19 maj Pingstrundan.  
Rolle, Anders och Conny åker upp. 

19 maj Piteå-Långnäs städning. 
 Anders kontaktar Kent Eriksson 
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19–20/5 Gruskurs Boden 
§ 92. SMC utbildning. 
Jörgen och Anki till Grusexamination 1750 kr/Elev  

Godkännes att skicka ner de på detta. 
Placeringsansvariga för sommarens events/kurser. 

Vi måste ha EN ansvarig till eventen/kurser vi arrangerar.  
Grundkurser Boden, Slagnäs, Pajala. 

5/5 - Alla funktionärer och styrelsen ska bör närvara mellan 10–16 
6/5 - In och anmäl er som funktionärer. BMW, NJA och FMCK kommer troligtvis ge sina 
medlemmar denna kurs gratis vid deltagande. Alla funktionärer ska dit innan kl.9.00.  
Eje har koll på Slagnäs. Kjell har koll på Pajala. Maria kollar med aspiranten Thomas. 

Knix. och Grus 
Gå in och anmäl er som funktionärer! 

Mek-kurser. 
Gå in och anmäl er som funktionärer! 

Foldern. 
Ny folder för tjejknix. Vi tar och delar ut de olika foldrarna på olika ställen, alla ställen 
som vi kan komma på är bra! 

Målning Piteå-Långnäs.  
En målningsmaskin får vi låna plus en förare. Anders kollar upp vilka datum kan sker. 
Anders har målningsförslaget som är okej från alla parter. 

    
§ 93. Materielbehov.  
Västar trafikvakter. 

Det har vi. 
CREW väst 20 st 100 kr/st. 

Inköpt och kommer följa med kursmaterialet. 
Ny rekry-mtrl, Folder, Säkrare vägar, School, Travel, MC-Folket. 

Erik tar 2 ställ till Piteå. Anders tar 6 ställ till Luleå. 
Kepsar m SMC märken. 

Erbjudande från Heiki om 200kr/keps ink. Märke. Fundera fram till 5/5 om eventuellt 
inköp.  

Profilkläder.  
Buffar. 

Arbetet med riks ang. buff fortsätter 
 
§ 94. Hemsidan.  

Maria fixar hemsidan galant, hon vill gärna ha insändare till den. 
§ 95. Övriga frågor. 

Det har inkommit en förfrågan från Västerbotten (av Thomas) för behov av 
instruktörer. Maria skickar ut fråga till instruktörerna, de tar själv beslut om de vill. 
Patrik ordnat 2st pocketmask för första hjälpen, Patrik har även ordnat brandsläckare 
(kolsyra) och gamla till att använda vid utbildning. Jonas fixar brandfilt.  
Conny informerar om Smedsbyturen 10/6 kl.13-16, överskottet går till lekterapi. 
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Erik påminner om milersättningen för Lycksele. 
Anders hör sig för ang. barack och släpvagn till Piteå-Långnäs, Anders kollar även upp 
med Svedea om en gammal hoj för övning. Anders kollar med Ocay om ett 
kundnummer.  

§ 96. Nästa möte. 
5/5 - efter avrostning på Retro ca. 16.00 

§ 97. Mötets avslutande. 
Anders avslutade mötet 12.54. 

 

 

Vid protokollet: 

_____________________ 

Christina Lejon 

Justeras: 

________________________ 

Anders Jonsson 

 


