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Närvarande: Anders Jonsson, Christina Lejon, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Leif Näckholm, Patrik 
Silverplats, Kristina Hillar, J-O Hillar, Agneta Wikström, Eje Forsmark, Ronald Lundberg, Conny 
Melander, Ulf Klintarp, Jörgen Lejon och Hans-Ove Görtz 
 
Styrelsemöte NBV Luleå 2018-11-24, beslutsunderlag efter konf-dag 13 nov.  
 
§ 151. Mötets öppnande. 
 
 Anders öppnade mötet klockan 12:05 
 Robert Bäck berättar att han avsäger sig allt inom SMC Norrbotten på grund av att nytt 
 arbete och att familjen kommer att flytta från Norrbotten, sedan så avviker han från 
 mötet. 
 
§ 152. Godkännande av dagordning. 
 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 153. Genomgång föregående protokoll. 
  
 Detta görs vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 154. Inkomna skrivelser, ärenden och motioner.  
 
 Kristinas motion är överlämnad till riks av Anders. 
 De som hade varit till Storkurshelgen på Arlanda berättade lite kort om vad som togs 
 upp på de olika kurserna. 
 Anders: Ordis: Bra möte, fina diskussioner. Ekonomin god i de flesta distrikt, trots 
 varierande olika antal medlemmar och kursdeltagande. Ronny Overgaard känns som 
 en bra ordis till Riksorganisationen. Hur kommer Certifieringen att påverka oss?! 
 Översyn på fortbildning till nästa år, finns det ett sätt att skapa forum för att träffas för 
 minde kostnad?! 
 Niklas: MTC: Vi har använt oss av det koncept som har blivit certifierat i 4 år. Det finns 
 länder som står i kö för att få ta del av vår utbildning. Bla. Brasilien, Chile och USA vill 
 att vi kommer med vår utbildning till dem. Island kommer att komma hit och delta i 
 våra kurser här. I och med certifikatet så får vi mer stöttning av inflytelserika 
 organisationer i fortsatt arbete med trafiksäkerhet. 
 Kicki: Styrelseteknik: Berättade kortfattat om innehållet och framförde ett önskemål 
 om att få åka fler gånger för att fördjupa och knyta mer kontakter med övriga 
 SMC:are runt om i landet. Övriga åker år efter år. 
 Informationsmöte: Mycket viktigt nu med riktlinjer, det ska vara klart, tydligt och inga 
 diskussioner på media. Eftersom vi har certifiering nu så ska ALLT vara och hanteras på 
 ett professionellt sätt och extra viktigt är vår logga. 
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 Leif: Valberedningen: Rolf höll en bra föreläsning om samhörighet, välkomna de nya! 
 Presentationen har han gjort utifrån konversationer på SMS:s sidor och 
 frågeställningen var/är: Hur behandlar vi varandra? 
 ALLA ska gå in och läsa: Mål & Vision, den finns att hitta på dropbox. 
 Hans-Ove: Han kommer med tips hur man kan tänka när man skriver motioner, artiklar 
 och information. - Är det relevant? Passar den in nu? Ligger det rätt i tid? Välj de rätta 
 orden!! 
 
§ 155. Ekonomi och preliminär bg 2019.  
 
 Ekonomin är god och vi följer den utsatta budgeten. 
 55,000: - finns på kontot idag. Det som ska ut vi månadsskiftet är 2464: - och i 
 kontantkassan finns ca 5000: - 
 En preliminär budget för verksamhetsåret2019 presenteras och den godkändes. 
 
  Vi ajournera mötet för fikapaus 
 
§ 156. Preliminär verksamhet 2019. 
  
 Delger från föregående dokument och går igenom dokument för 2019.  
 Den godkändes och läggs till handlingarna 
     
 Viss verksamhet kunde inte fastläggas.  

Ø Anders kollar upp om flygmuseumet kan användas till klubbkonferensen. 
Ø Vi måste få till ett tillfälle där vi får öva första hjälpen i vår innan vår 

verksamhet kör igång. 
Ø Kristina kollar med Riks om en ny flagga som används i Kortegen (1:a maj).  
Ø Niklas och Maria kollar av tider för kurserna vi har i Boden tillsammans med 

FMCK. 
 

§ 157. Kvalitetsdokument 2019. 
 
 Detta dokument ligger på Dropboxen, vänligen gå in och läs det inför nästa 
 styrelsemöte.   

Ø Vi checkar av den då! 
 
§ 158. Hemsidan, Facebook.  
 
 Både hemsidan och facebook kommer vi att fortsätta med som vanligt under 2019. 
 Maria kommer att ta reda på om vi kan använda oss av ”facebook business”, och styra 
 upp den med lite fler bilder, inlägg så att sidan blir levande. Återigen så efterlyses och 
 välkomnas artiklar, händelser och intressant info som kan läggas ut på sidorna. 
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§ 159. SMC-Boken 
 
 Anders arbetar med bokens innehåll från Norrbottens håll och skickar uppdateringen 
 till Riks. 
 
 
 
§ 160. Valberedningen. 
 
 Kristina berättar att pga. Roberts flytt så behövs det en till valberedningen, rekrytering 
 pågår. 
 Frågan är ställd till både Leif och Patrik om att byta positioner och de har svarat 
 positivt på det. 
 
§ 161. Övriga frågor. 
 
 SMC-tröjor, Efter ett beslut från Riks så kommer tröjor att delas ut utifrån ett 
 dokument från Riks. 

Profilkläder, beslut är fattat att Petra Lejon, Agneta Luthström och Kjell Lingenäs får ut 
en jacka och en tröja. Maria och Niklas kollar av instruktörerna så att de är utrustade 
med  kläder, annars så beställs det. 

 1: a majrundan, Det beslutas att Rolle kliver in som ytterligare en som har ansvar runt 
 1:a majrundan. 
 Ryggsäck, går att köpa en ryggsäck på Heikkis till ett bra pris. 
 Hoj-X, Leif informerar om kryssningen, 700 personer anmälda hittills. 
 Riks-årsmötet, Tällberg, det blir en hel konferenshelg ink. årsmöte. 
 Undersökning, Niklas redovisar en undersökning som gjort bland cutom-åkare. 
 Knix, Niklas visar en film om hur knix går till, Från Mollarroad finns många filmer som 
 innehåller bra material. 
 Årsmötet, Vi håller till på Lindroths och efteråt kommer det att finnas fika och 
 informationstillfälle för att marknadsföra SMC och våra kurser. Kristina kollar med 
 Lindroths om vi kan köpa in oss på deras förplägnad?! 
 Konstituerande mötet sker efter årsmötet och informationstillfället. 
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§ 162. SMC Riks Valberedning informerar. 
 
 Hans-Ove presenterar sig och berättar om sig själv och hur hans liv sett ut. 
 Han berättar hur valberedningen arbetar och ger lite tips på hur man kan tänka. Bland 
 annat att man kontinuerligt för samtal med styrelsen, man pratar med olika individer i 
 organisationen för att komma fram till vad/vem man söker. 
 Valberedningskurs gör än så länge på storhelgkursen, det finns en lathund på hur 
 arbetet går till. 
 Valberedarna är ute efter personer till 4 olika positioner på riksnivå. 
 
§ 163. Nästa möte  
 
 20/1 klockan 12:00 på NBV, Luleå 
 
§ 164. Mötets avslutande. 
 
 Anders avslutar mötet klockan 15:57 med att tacka för alla kloka ord som sagts 
 under dagen. 
 
  
 

 

Vid protokollet: 

 

Christina Lejon 

 

Justeras:  

 

Anders Jonsson 


