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Protokoll till styrelsemöte NBV Luleå 2019-03-31 kl. 12-15.  
 
§ 1. Mötets öppnande. 

 
Anders öppnar mötet 12:00 och hälsar alla välkomna, nya som gamla. 

 
§ 2. Godkännande av dagordning. 

 
Dagordningen godkändes. 

 
§ 3. Genomgång föregående protokoll. 
 
 Anders läser föregående protokoll, det godkänns och läggs till handlingarna. 
 
§ 4. Inkomna skrivelser, ärenden. 
 

• Tröjor på gång från Riks. Maria skickat in beställningen. 
• Leif åker i stället för Anders på Ordis. 
• I maj så kommer riks-tian in, ca 85,000:- 
• Anders har sökt från utvecklingsfonden 4000:- till utbildningen i Ö-vik. 
• Kjell har mailat info om verksamheter i Pajala-orådet. 
• Anders har skrivit och skickat in till Spalten. 
• Svarat på frågan från Riks angående årsmötesprotokollet 2018, vilket inget finns för att vi 

hade inte ett möte det året. 
• Det sker mailkontakt mellan MCT(Maria) och Anders inom utbildningsverksamheten. 
• Conny sköter all kontakt med olika parter för Insamlingen och eventet kring Lekterapin. 
• Majmärkena är beställda, det blev orange i år. 

 
 
§ 5. Ekonomiskt läge och inköp. 
 

• Ekonomiskt följer vi den satta budgeten. Sammanlagt i kassa finns nu ca 44,300:- 
• Beslut tas att Kristina beställer två st nya SMC-flaggor för 675:- + moms, även två kvastskaft 

till flaggorna. 
• Beslut tas även om boende och viss förtäring betalas av SMC i Vuollerim. 

 
 
 

Vi ajournera mötet för fikapaus 
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§ 6. Verksamhet m arbetsläge o ansvariga tom midsommar 2019. 
 
24/4 Funktionärmöte inför Majrundan. Agneta och Rolle 
27/4 Öppet hus på Bilprovningen  Anders 
28/4 Resursutbildning  Maria 
1/5 Majrundan    
11/5 Avrostning i Boden, genrep  Jonas 
12/5 Grundkurs i Boden  Jonas 
18/5 Städning Pite-Långnäs  Kent E 
18/5 Grus 1   Maria 
19/5 Grus 2   Maria 
25/5 Grundkurs Slagnäs  Eje F 
25/5 Grundkurs Pajala  Maria 
6/6 Nationaldagskörning till Storforsen 
7/6 Information i Pajala  Anders 
8/6 Pingstrundan, en tur över till Finland Rolle, Anders och Conny med resp. åker 
8/6 Knix 1 styrelsemöte  Jonas 
9/6 Grus 3   Maria 
15/6 Smedsbyrundan, ink från lekterapin Conny och Anders 
17/6 Sunderbyn, överlämning av insamlingen Conny och Anders 
29/6 Knix 2   Jonas 
 
§ 7. Utbildning/kurser, läget och behov. 
 
 Jonas lånat målningsmaskin ink förare till målningsarbetet på Pite-Långnäs. 
 Kristina införskaffar whitboard-tavlor. 

Anders kolla av ang nyckeln till baracken på Pite-Långnäs, han beställer även brochyrer 
som vi behöver. 
Maria informerar gången på en anmälan till kurser som funktionär och hur viktig den 
är! 
Vi samtalar lite om körskolor, handledare som är med på våra kurser tillsammans med 
de som övningskör. 

    
§ 8. Kommunikation, Hemsidan, Facebook, Dropbox, Foldern. 
 

• Beslutar att vi köper tjänsten för utökat utrymme på dropbox för 1000: -  
• Patrik blir ansvarig för bildarkivet. 
• Endast färdigt skrivna saker ska skickas in till maria som ska läggas ut på hemsidan/facebook. 
• Maria har fria händer att redigera hemsidan.  
• Niklas visar valda delar av PP som kommer från Strateg, Örebro. Han berättar hur viktigt det 

är att hålla sig professionell när vi skriver i sociala medier. 
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§ 9. Kvalitetsdokument 2019, värdegrund, vision och mål, media plan. 
 
 Uppdaterat material finns på dropbox. 
 
§ 10. Övriga frågor. 
 

• Mötesteknik: Kristina gav konstruktiv kritik ang. årsmötet. Vi tar till oss detta och ser över 
rutinerna med ett kort möte innan själva årsmötet och kollar av lägget. 

• Jonas har införskaffat SMC 4 styck MiniAnn. 
• Martina presenterar sig. 

 
§ 11. Nästa möte.  
 
 Nästa möte är 11/5, efter avrostningen vid 15 
 
§ 12. Mötets avslutande. 
 
 Anders avslutar mötet 15:00 
 

 

 

Vid protokollet:    Justerare: 

 

 

Christina Lejon    Anders Jonsson 

 

 


