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Närvarande: Anders Jonsson, Christina Lejon, Patrik Silverplats, Maria Syrjälä, Kristina Hillar, Erik 
Lundström, Conny Melander, Frans Forsmark, Eje Forsmark, Agneta Wikström, (Jörgen Lejon, Niklas 
Lundin, Kirsten Melander, Petra Lejon, Pontus Lejon) 
 
 
Styrelsemöte Retro café Boden 2018-05-05 kl. 16.00. 
 
§ 98. Mötets öppnande. 
 

Anders öppnar mötet klockan 16:37 
 
§ 99. Godkännande av dagordning. 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 100. Genomgång föregående protokoll 18-04-15. 
 
 Kicki läser ur det föregående protokollet, det läggs till handlingarna. 
 
§ 101. Inkomna skrivelser och ärenden. 
 

Ang. Buffarna så har distrikten fått en förfrågan av riks om hur många man kan tänkas 
beställa. Riks har köpt in 5000st. 10:-/st 
Avtalet för Pite-Långnäs har kommit och skrivits under. 

 
§ 102. Ekonomiskt läge.  
 

Erik drar kort om hur det ekonomiska läget är. Rikstian har inkommit. Ekonomin är god 
och vi följer budgeten. 

 
§ 103. Genomförd verksamhet. 
 

 Anders informerar om de olika genomförde aktiviteterna. 

• 20-22 april SMC Riks årsmöte.  Snabbt och smidigt årsmöte. 
• 25 apr mekkurs. PME/PHC. Bra uppslutning. 
• 28 apr SBP Öppet hus.  Mycket folk, kö till besiktningen, ca 57 hojar. 
• Majrundan.    
• 1 maj grusavrost. Märsta  Niklas och Maria åker dit. 
• 5 maj internutb.   
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§ 104. SMC BD verksamhet 2018. 
Vem tar ansvar för vilken verksamhet, resurser. 
 
 Det beslutades att följande personer är ansvariga för de olika kurserna: 
 

• 6 maj grundkurs.   Maria och Niklas 
• 19 maj Pingstrundan.  Anders Jonsson 
• 19 maj Piteå-Långnäs städning.  Kent Eriksson 
• 19-20 maj gruskurs 1 o 2.  Maria och Niklas 
• 23 maj tjejmek.   Robert Bäck 
• 26 maj grundkurs. Slagnäs o Pajala.  Eje, Frans och Robert (Slagnäs)  

Niklas, Maria, Jörgen och Anders (Pajala) 
• 29 maj Roadshow Honda Piteå mc.  Erik Lundström 
• 1 juni examination grus.  Maria och Niklas 
• 6 juni Storforsen.   Anders Jonsson 
• 9 juni Knix PiteåLångnäs, målning.  Jonas Blomberg 
• 10 juni gruskurs 3.   Maria och Niklas 
• 10 juni körning Smedsbyfiket.  Conny Melander 
• 18 Ride to Work, och Lekrehab.  Conny Melander 
• 18 juni Triumph Roadshow Lindroths. Anders Jonsson 
• 20 juni mekkurs SBP.   Robert Bäck 
• 30 juni Knix PiteåLångnäs.  Jonas Blomberg eller Rolf Skoog 
• 7 juli Knix Vuollerim.   Maria och Niklas 

 
  
§ 105. SMC utbildning. 
 

Maria har gjort en kalkyl utifrån ersättningar till funktionärerna på våra kurser. Vi 
måste slimma ihop arbetsmomenten och ha ett max antal personer på plats annars 
går inte ekonomin ihop.  

   
§ 106. Materielbehov.  
 

Maria tar upp en önskan om att köpa in ett lättare bord och stolar som kan användas 
vid inskrivning och dylikt. Även en kommunikationsradio till verksamheterna vore en 
bra investering. Styrelsen godkänner att materialet köpes in. 

 
§ 107. Hemsidan.  
 

Maria vill även i fortsättningen ha in material/artiklar/händelser som hon kan lägga ut 
på hemsidan/Facebook. 
XL-bygg. Rabattavtalet är klart, förs in på hemsidan. 
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§ 108. Övriga frågor. 
 

Conny berättar att i samband med körningen kring Lekrehab kommer det att ske en 
filminspelning med Roger Kvarnström och detta sker i samverkan med Lindroths och 
Retro café. Planen är att skaffa fram en buss med chaufför som kan ta barn från 
sjukhuset till Retro Café och bjuda på bullar och saft. Överlämning av check till 
Lekrehab ska också ske. 
 
En förfrågan av Frank på Lindroths har kommit ang endurokurs. 
 
I SMS-gruppen ska det råda tystnad mellan klockan 22-07 
 
Baracken på Pite-Långnäs får vi nyttja för att ställa/förvara saker i. 
Släpkärran får vi låna när vi har våran verksamhet på Pite-Långnäs. 

 
 
§ 109. Nästa möte. Förslag till 18-06-09 PiteLångnäs, efter kursen 
 
 Nästa möte blir efter knix-kursen, Pite-Långnäs 18-06-09 
 
§ 110. Mötets avslutande. 
 
 Anders avslutat mötet klockan 17:06 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: 
 
Christina Lejon 
 
 
Justeras: 
 
Anders Jonsson 
 
 
 
 


