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SMC	Norrbotten	 	 Orgnr:	898801-0206	

c/o	Anders	Jonsson	

Lanternvägen	3	

94533	Rosvik	

Sveriges MotorCyklister

Närvarande: Anders Jonsson, Leif Näckholm, Stefan Millgård, Conny Melander, Mats Westerlund, 
Jan-Olov Hillar, Kristina Hillar, Christina Lejon 
 

Protokoll styrelsemöte Pitelångnäs 2019-05-11 kl. 15-16.  
 
§ 13. Mötets öppnande. 
 

Anders öppnar mötet kl.14:35 
 
§ 14. Godkännande av dagordning. 

 
Dagordningen godkändes 

 
§ 15. Genomgång föregående protokoll. 
 
 Godkändes och läggs till handlingarna. 
 
§ 16. Inkomna skrivelser, ärenden. 
 

• Maria Nordqvist’s presentation från årsmötet. 
• Anders gör en skrivelse/förfrågan till Lions om att få sponsring till en 

hjärtstartare. 
• 13 styck platser i på Murjeks vandrarhem är bokade till KNIX-kursen i 

Vuollerim första helgen i Juli. 
 
§ 17. Ekonomiskt läge och inköp. 
 
 Ca 40.000 kronor i kassan och Rikstian kommer att komma in i Maj. 
 
§ 18. Verksamhet m arbetsläge o ansvariga tom juli 2019. 
 

Anders drar verksamhetsplanen den kommande månaden. Allt kommer att 
genomföras på avsatt datum och med de ansvariga enligt tidigare beslut. 
 
Tyvärr så finns det ingen tillgänglig detta år som kan medverka i Pridetågets kortes på 
motorcykel som äger rum den 15/6 kl.14:15. Kanske nästa år om vi får veta detta i god 
tid. 
 
Utbildningsplatserna för grus är flyttade till Persöfrakt AB(grusgropen) och F21. 

 
§ 19. Utbildning/kurser, läget och behov. 
 
 Vi kommer att se över hanteringen med NBV’s blanketter vid kurser. 
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§ 20. Kommunikation, Hemsidan, Facebook, Dropbox, Foldern. 
 

Sms ska INTE skickas mellan 22:00 -07:00 och det som skickas ska endast gälla 
styrelsefrågor. 

 
§ 21. Rapport från SMC årsmöte. 
 
 Leif informerar utifrån Riks-årsmötet. 

Leif och Anders informerar om händelserna inom FMCK och att i nuläget kan vi inta ha 
det samarbetet som vi haft med dem. 
Informationen kommer att läggas upp på dropbox så man kan gå in och läsa. 

 
§ 23. Övriga frågor. 
 

Vi gör ett nytt försök med att beställa flaggor och Kristina Hillar får i uppdrag att 
beställa dessa. Det blir 2 stycken för under tusen kronor. 
 
Stefan tar upp att det behövs köpas in större koner, beslut fattas att det kan köpas in 
inom ramen av budget för utbildningsverksamheten. 

 
§ 24. Nästa möte.  
 
 5/7 i Vuollerim. 
 
§ 25. Mötets avslutande. 
 
 Anders avslutar mötet klockan 15:20 
 

Vid protokollet:    Justerare: 

 

 

Christina Lejon    Anders Jonsson 

 


