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Protokoll styrelsemöte NBV Luleå 2019-11-24 kl. 13-15.  
Anders Jonsson, Patrik Silverplats, Mats Westerlund, Erik Lundström, Leif Näckholm, Ulf Klintarp 
(Valberedning), Rolle Lundberg, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Jonas Blomberg, Agneta Wikström, 
Kristina Hillar (Valberedning). 
 
§ 49. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna klockan 13:05. 
 
§ 50. Godkännande av dagordning. 
Mötet godkänner dagordningen. Maria är sekreterare då ordinarie inte kan närvara. 
 
§ 51. Genomgång, godkännande föregående protokoll. 
Lägges till handlingarna. 
 
§ 52. Valberedning. 
Valberedning och styrelsen utbyter tankar och diskuterar förslag till nya styrelsen för 2020. 
Valberedningen rapporterar status på arbetet inför årsmötet. 
Ett arbetsmöte med valberedning och styrelse i december. 
 
§ 53. Skrivelser, ärenden. 
Artikel MC-Folket avs. Trafikverket maa. svar. Bygger inte åtgärder på olycksstatistik. 
Kjell Lingenäs MC-Folket.  
Skr påminnelse om bidrag ur SMC Utvfond, 4 kkr. Utvecklingsfonden.  Beviljat efter påtryckningar om 
svar. 
 
§ 54. Ekonomiskt läge, beslut om inköp. 
Följer plan. 
Inköp av västar till instruktörer. 
Radioapparater köps in. 
Ansöka om pengar från Utvecklingsfonden för utveckling av ny verksamhet i vårt stora distrikt. 
 
§ 55. Verksamhet genomförd. 
Melderstein och Storkurshelgen. 
 
§ 56. Utbildning/kurser, läget och behov.  
Stork urshelg 16–17 november, Arlanda stad. 
Niklas, Maria och Stefan M deltog. 
MCT-mötet. Info till MCT:erna. Nulägesanalys. Nu är även gruskurserna certifierade.  
Skicka med MCT i respektive distrikt vikten av Trafikkoppling i utbildningarna.  
Förtydligat MCT:s roll att sprida info till och från instruktörer/funktionärer.  
Tillbud på kurserna – vad kan vi göra för att minska detta.  
Info om hur MCT kan förbereda blivande instruktörer inför examination.  
Rekrytering – profil, motiv och tid.  
MCT fått hemuppgift – var är vi om 5 år, vad vill våra medlemmar. 
Demoskop – undersökning. Vad vill Politiska arbetet och utbildningar SMCs viktigaste uppgift. 
Ny hemsida på gång från riks.  
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§ 57. Kommunikation,  
Hemsidan, Facebook, Dropbox, Super text, mail. 
Årsmötet behöver ut på hemsidan. 
 
 
§ 58. Konferenshelg Melderstein.  
Melderstein med erfarenheter, verksamhet och förslag från grupper.  
Verksamhetsplanen läget.  

• Styrelsen, inkl. Budget 2020. 
• Event  
• Utbildning 
• Övrigt 

Till den 12 januari. Maria och Agneta lägger upp anteckningar från planeringskonferensen. 
Egna reflektioner. 
Hur man uppfattar en sak olika vikten av tydlig kommunikation. 
Hur mycket orkar vi genomföra. 
Bokat 28-29 november 2020. 

 
§ 59. Årsmöte 22 februari. 
Tidsplanering. Verksamhetsberättelse. Boskataskolan. Årsmötesordförande. 
Dokumenten finns i dropbox. 
Maria kompletterar med utbildningsdelen. 
Årsmötet kommer att vara på Boskataskolan. 
Ordförande ej bokad än. 
Under styrelsemötet den 12 januari skrivs handlingarna under. 
 
§ 60 Övriga frågor. 
Rabattställen. Indatering SMC Bok och hemsida.  
Patrik gick igenom listan med rabattställen. Anders hade några nya rabattställen som han kommer 
att indatera i systemet. 
Ett arbete att styra upp vad som ingår i de olika rollerna och fördela styrelsearbetet behöver göras. 
Maria lägger in kurserna i grundkurssystemet. 
 
§ 61. Nästa möte. Planerat 12 januari NBV Luleå kl. 13-15 
Möte valberedning och styrelse preliminärt v 51. Ulf kallar övriga. 
Den 12 januari klockan 12:00-15:00. 
 
§ 61. Mötets avslutande. 
Ordförande avslutar mötet. 


