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Dagordning SMC Årsmöte 2020-02-22 
 
1.   Mötets öppnande 

2.   Val av ordförande samt protokollförare för mötet 

3.   Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte    

      ordföranden justera mötets protokoll. 

4.   Fastställande av röstlängd. 

5.   Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

6.   Godkännande av dagordningen. 

7.   Föredragning och godkännande av styrelsens  

      förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret. 

8.   Föredragning av revisorernas berättelse. 

9.   Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 

10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av  

      distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag  

      från styrelsen eller riksorganisationen. 

11. Fastställande av verksamhetsinriktning. 

12. Fastställande av budget. 

13. Val av ordförande till styrelsen för ett år. 

14. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1. 

15. Val av suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1. 

16. Val av två revisorer och ev. suppleanter i enlighet med § 11.1. 

17. Val av valberedning, minst två ledamöter varav en  

      sammankallande i enlighet med § 6. 

19. Övriga ärenden.  

       Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under denna punkt. 

20. Mötets avslutande 
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SMC NORRBOTTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2019-01-01 -- 2019-12-31 
 

STYRELSEN 
Anders Jonsson   Ordförande 
Patrik Silverplats    Vice ordförande 
Christina Lejon   Sekreterare 
Maria Syrjälä   Vice sekreterare 
Erik Lundström   Kassör 
Agneta Wikström   Ledamot 
Leif Näckholm   Ledamot 
Mats Westerlund   Suppleant 1 
Stefan Millgård   Suppleant 2 
Conny Melander   Suppleant 3 
Jonas Blomberg   Suppleant 4 
Ronald Lundberg   Suppleant 5 
Agnetha Eriksson   Adjungerad för NBV 
 
Revisorer 
Anders Åknert   Revisor 
Anders Gustavsson   Revisor 
Jan-Olof Hillar   Suppleant revisor 
 
Valberedning 
Kristina Hillar   Sammankallande 
Ulf Klintarp   Valberedning 1 
Martina Gahm   Valberedning 2 
 
SMC Ambassadörer 
Ronald Lundberg    Boden 
Agneta Wikström   Luleå 
Kent Eriksson   Piteå 
Saknas    Älvsbyn 
Agnetha Luthström   Haparanda 
Kjell Lingenäs   Pajala 
 
Övriga funktionärer 
Maria Syrjälä Webbredaktör ansvarig 
Patrik Silverplats Distriktsinformatör 
Jonas Blomberg   Materialförvaltare Knix 
Maria Syrjälä   Materialförvaltare Grus 
Anders Jonsson   Materialförvaltare Info 
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Styrelsens målinriktning för SMC Norrbotten 2019 
 

1. Värva medlemmar till SMC 
2. Tillse att motorcyklister kommer på våra kurser. 
3. SMC skall uppfattas positivt och proffsigt 

 
Sammanträden och kommunikation 
Styrelsen har genomfört 7 st. protokollförda styrelsemöten inom verksamhetsåret utöver 
årsmöte och konstituerande årsmöte samt konferenshelg Melderstein.  
SMC Norrbotten möten har haft hög kvalitet och stor samstämmighet med högt i tak. 
Beslutsprocesserna har fungerat bra. 
Många underhandskontakter har tagits mellan styrelsemöten vilket har underlättat 
beredning av ärenden samt beslutsprocessen vid våra möten. 
Ordförande och sekreterare samt MCT och styrelsen har via mail och SMS informerat SMC 
Norrbotten efter möten och aktiviteter. Grupp SMS har nyttjats flitigt. Gruppen har 
reducerats till att bara omfatta styrelsen. Detta då mängden SMS som inte berörde styrelsen 
måste minskas.  
Dropbox för styrelse och utbildningsorganisation har fungerat väl, vilket har skapat enklare 
dokumenthantering och ledning. 
 
Planering av 2019. 
SMC Norrbotten genomförde planeringsdagar i Melderstein hösten 2018, där vi utarbetade 
SMC plan för kommande år, vilken legat till grund för vår verksamhet.  
Verksamheten har följt lagd planering med förväntat resultat. 
Under planeringsdagarna 2017, togs beslut om inköp av klädpaket till instruktörer och 
resursorganisation. Detta har under 2019 fungerat mycket väl. Alla har nu en proffsig och 
unison klädsel när man representerar SMC. 
Under 2019 reviderades SMC Media plan samt Kvalitetsdokument för SMC Norrbotten. 
SMC övriga regioner har på förfrågan delgivits våra kvalitetsdokument för att själva utveckla 
sina kvaliteter. 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen har valt att till styrelsemöten kalla hela styrelsen inklusive suppleanter där även 
revisorer och valberedning erbjudits delta. Under sommaren så uppfattade SMC Norrbotten 
regelverket från SMC Riks årsmöte vad gäller valberedningens deltagande vid styrelsemöten 
ändrats. Det är inte någon stor fråga för SMC Norrbotten, styrelsen beslöt vid möte i början 
av juli att till styrelsemöte ska valberedningen antingen kallas av styrelsen eller att 
valberedningen anmäler ett ärende, vilket för upp på dagordningen.  
Arbetet har präglats av högt i tak och utbyte av kunskap och idéer, där fokus har lagat på att 
kunna planera och genomföra ett för våra medlemmar intressant verksamhetsår. 
Målsättningen har varit att värva nya medlemmar och att motorcyklister medverkar vid våra 
aktiviteter och därmed kunna främja och utveckla motorcykelkörning och säkerhet. 
SMC Norrbotten planering, att med FMCK som huvudman, nyttja Bodens skjutfält blev ca 2 
veckor före första kursstart inställt av ledningen för Bodens Garnison. 
Med många krafter och idéer så löstes fråga snabbt och vi kunde nyttja nya platser. 
Conny Melander och Maria Syrjälä sydde ihop ett nytt koncept för övningsplats för 
gruskurserna. Bra jobbat. Avrostningen genomfördes på Pite-Långnäs, dock i det värsta 
regnet i mannaminne. Trots det mycket god stämning. 
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SMC Norrbotten har under verksamhetsåret 2019 haft en fortsatt positiv utveckling med 
målinriktad och utökad kursverksamhet, vi har värvat medlemmar, där ett ökat antal 
medlemmar har deltagit i våra aktiviteter under året. Där skall främst kurs/utbildnings 
verksamheten ha uppmärksamhet för fina insatser. 
Marknadsföringen av SMC School med folder och personliga insatser samt den höga 
kvaliteten på utbildningarnas genomförande har skapat förutsättningar för att SMC kan 
växa, dock under förutsättning att resursorganisationen kan utökas.  
2 dagars Knix på Vuollerim Gokartbana var mycket givande, där intresset att delta i kursen 
var stort, vilket gynnar SMC verksamhet och mål. 
 
Ekonomi 
Ekonomiuppföljningen har varit bra med en mycket god kontroll på disponibla medel och 
utgifter. SMC Norrbotten ekonomi har under 2019 nyttjats för att öka kvaliteten inom 
utbildningsorganisationen, med resurser till MCT och instruktörer samt resursorganisation 
Styrelsens uppfattning är att inkomna medel så långt det går skall vara till nytta för SMC 
verksamhet och medlemmar. 
Målinriktat nyttjande av SMC medel med riktade ekonomiska satsningar på främst utbildning 
och dess organisation med en bra ekonomisk uppföljning innebär att vi till året 2020 kan 
fortsatt planera och genomföra styrelsens föreslagna verksamhet.   
 
Valberedningens arbete 
Styrelsen har utarbetat ett styrande kvalitetsdokument med inriktning på att valberedningen 
skall ta hänsyn till en mängd faktorer för att rätt personer skal rekryteras till SMC. Där ligger 
även önskemål om en långsiktighet i planen om ca 3 till 5 år, i avsikt att personalförsörja 
styrelsen på ett bra sätt. 
Valberedningens arbete har varit bra med god framhållning, samt deltagande i 
styrelsemöten och därmed erhållit god insyn i styrelsen arbete och styrelsemedlemmars 
insatser.  
Efter SMC Riks årsmöte beslutades vid vårt styrelsemöte den 5 juli att valberedningen ska 
fortsatt kunna delta i våra styrelsemöten.  
Styrelsen SMC Norrbotten beslutade att valberedningen anmäler ärende eller att styrelsen 
kallar valberedningen till styrelsemöte.  
Beslutet var inte helt uppskattat av valberedningen, men ett klokt beslut då det är viktigt att 
en viss distans ändock finns, mellan styrelse och valberedning. 
Det är viktigt att styrelsen som har ansvar för verksamhetsåret och internt samarbete har en 
tidig insyn i valberedningens förslag och känner förtroende för föreslagna individer. 
Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar har varit väl genomtänkta och anpassats 
efter SMC Norrbottens utökade verksamheter och kvaliteter enligt det dokument som 
ordförande skrev till valberedningen som en guidning för framtida rekrytering och 
verksamhet inom SMC Norrbotten  
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Rekrytering medlemmar. 
SMC Norrbotten hade vid verksamhetsårets slut 1384 st. medlemmar vilket är en minskning 
med ca 24 st. sedan 2019. 1214 män och 169 kvinnor. 
SMC fortsätter som tidigare med medlemsrekrytering där det är viktigt att medlemmarna 
känner att SMC gör bra saker för oss motorcyklister. 
Ambassadörer rekryteras och vi har några orter kvar ännu. Det är glädjande att SMC 
Norrbotten nu kommer närmare hela Norrbotten. 
SMC Norrbotten, i samverkan med FMCK och NBV, rekryterar medlemmar vid alla 
utbildningar, event samt träffar och kontakter.  
SMC Norrbotten folder vilken följde med MC-Folket har varit till stor nytta. Stort Tack till 
Niklas Lundin och Maria Syrjälä för framtagning och hantering av SMC BD folder. 
 
Utbildningsverksamheten i stort 
Utbildnings/kursverksamheten skall ha ett alldeles särskilt omnämnande då den nu 
ytterligare har utvecklats och är omfattande samt av hög kvalitet. 
MCT Maria Syrjälä har gjort ett storartat arbete under denna säsong. Hon har med planering 
genomförande och återrapportering skapat vår grund för utbildningsverksamheten, vilket 
underlättat för övriga instruktörer att ha en hög kvalitet. Tillsammans med Niklas Lundin så 
har Maria dessutom implementerat det nya utbildnings reglementet på ett utmärkt sätt. Det 
innebär att kvaliteten på våra kurser är hög. 
NBV stödjer SMC Norrbotten med ekonomiska resurser för SMC utbildning.  
Samarbetet med NBV har stor betydelse för SMC och har fungerat mycket väl. 
NBV tackas särskilt för det fina samarbetet och stödet för SMC utveckling. 
Samarbetet med FMCK Luleå och Boden är mycket bra och en förutsättning för vår 
kursverksamhet samt majrundan.  
Stort Tack till FMCK och vårt fina samarbete. 
Svensk Bilprovning, SBP Mjölkudden och samarbetet med SMC har utvecklats till något 
riktigt bra, SMC Tackar särskilt för detta. 
Mek.-kurser har vi inte genomfört 2019. 
Alla som på olika sätt bidragit till utbildningsverksamheten tackas särskilt.  
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Aktiviteter under 2019 
Konferens i Melderstein med resursorganisation genomfördes hösten 2019 samt SMC 
storkurshelg på Arlanda stad i november. 
Majrundan 2019 föregicks av Öppet hus hos SBP Mjölkudden vilket var välbesökt för 
besiktning av mc. 
Majrundans väder var normalkallt på morgonen. Trots kyla och regn så slöt drygt 200 
motorcyklar upp genomförde rundan. Kortegen genom Boden ändrades, så vi nu kunde köra 
genom centrala staden. Palten Öjebyn GOTIS smakade mycket bra. 
Stort Tack till alla Er som på olika sätt jobbat med majrundan. 
SMC deltagande i Pajala Pingstrunda blev i bra väder uppskattat där vi fick möjlighet att med 
högtalare för avfärd presentera SMC inför alla deltagare. På fredag kväll genomfördes en 
klubbträff där SMC presenterade sin verksamhet under 1,5 timmar. Det var mycket 
uppskattat.  
Sveriges nationaldag firades i Storforsen med bra väder och många deltagare där vi kl. 13 
sjöng Sveriges Nationalsång. 
Den 17 juni, Ride to Work, överlämnade SMC Norrbotten en insamlad gåva till Sunderby 
sjukhus ”Lek-terapin”. SMC överlämnade 33,073 kr. 
Smedsby IF arrangerade i samverkan med SMC en motorhistorisk dag den 15 juni. SMC hade 
en körning till Smedsbyn där Norrlands Motorhistorier fanns på plats när SMC anlände i 
kortege. Smedby IF hade bakat ”Gofika” där hela överskottet på 17,033 kr, skänktes till lek-
terapin.  
Under augusti 2019 slutfördes SMC Norrbotten kurser.  
Konferens i Melderstein med resursorganisation genomfördes i oktober samt SMC 
storkurshelg på Arlanda stad under november. 
 
Redovisning av kurser och utbildning i Norrbotten  
MCT i Norrbotten har 2019 utfört ett omfattande arbete med vår nu certifierade utbildning 
och tackas därmed särskilt för begåvade och fina insatser som för SMC framåt. 
SMC School Norrbotten har under året som gått jobbat hårt för att utveckla 
utbildningsverksamheten. Under 2019 har vi ökat antalet events och kurser till totalt 220. 
Knix har den största andelen med 155 platser. 
Grundkurs Pajala genomfördes återigen med gott resultat, jämfört med det totala antalet 
MC-förare i Pajala så var det en stor del av dessa som var med som deltagare. 
Vi körde Knix på Vuollerim Gokartbana i år igen med mycket lyckat resultat, med bättre 
väder än förra året. Under 2020 kommer det alltså att bli fantastiskt väder! 
Gruskurserna och Avrostningarna i Luleå/Boden var vi tvungna att flytta på grund av den 
ökade verksamheten på Bodens skjutfält, där vi annars har kört kurser i många år. 
Avrostningen löste det sig tack vare att vi kunde vara på vår Knixbana i Piteå/Långnäs men 
kommer att flyttas till en helt ny plats i Luleå under 2020. Avrostningen genomfördes för 
övrigt med några få tappra deltagare, det regnade totalt 44 mm under några få timmar! 
Gruskurs 1 och 2 kunde vi efter en snabb insats flyttas till Persö Frakts grusgrop och Grus 3 
kunde vi genomföra innanför och utanför F21:s stora område. Bägge lösningarna blev väldigt 
lyckade och vi tackar markägarna stort för deras insats för kursverksamheten. 
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Genomförd utbildning i stort: 

• Funktionärskonferens 
• Utbildning med FMCK. 
• Pite Långnäs funktionärsutbildning 
• Pite Långnäs Avrostning 
• Slagnäs Avrostning 
• Pajala Avrostning 
• Grus 1 
• Grus 2 
• Grus 3 
• 3 st Knixar Pite Långnäs 
• 2 dagar Knix Vuollerim 
• 1 st Tjejknix Pite Långnäs 
• Externa kurser, examinationer för instruktörer 

 
Stort tack till alla funktionärer, instruktörer, styrelsemedlemmar och alla andra som jobbar 
och sliter och gör detta möjligt.  
Dessutom ett speciellt tack till FMCK Boden som är en stor samarbetspartner, hjälp och en 
förutsättning i vår verksamhet. 
Stort Tack till NBV som vi har ett mycket gott samarbete med. Kursverksamhet samt lån av 
lokaler och administrativt stöd. 
 
För att summera 2019 års utbildningsverksamhet så är det bara att konstatera att det har 
varit en framgång då vi har utvecklat utbildningen samt nått fler platser i länet. 
SMC Norrbotten behöver fortsatt fler individer i vår resursorganisation. 

 
Samverkan 
SMC Norrbotten har en nära samverkan med NBV. Det är viktigt för SMC med utbildnings 
och administrativt stöd, samt möteslokal i Luleå, med möjlighet att nyttja även Piteå.  
Samarbetet med NBV har stor betydelse för SMC BD och har fungerat mycket väl. 
 
För SMC genomförande av utbildning har FMCK en stor betydelse, särskilt Tack. 
 
SBP Mjölkudden har stöttat vår verksamhet under året, ett mycket bra samarbete. 
 
Conny Melander har med hjälp av Melanders Alltjänst försett SMC Norrbotten med en 
friggebod till Pite-Långnäs. Stort Tack för iniativet. 
 
Vi samverkar med ett flertal aktörer som har olika relationer till motorcykelkörning och 
säkerhet. 

• NBV Norrbotten, Trafikverket, Trafikskolor Myndighetspersoner 
• FMCK, Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänsten 
• Svensk Bilprovning, Bilprovningar 
• Klubbar och organisationer MC-handlare 
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Styrelsens slutord 
 
Styrelsen vill verkligen ”TACKA ALLA” som på olika sätt bidragit till 
verksamhetsåret 2019. 
 
Det har varit en positiv utveckling för SMC Norrbotten som inför framtiden 
lovar än mer utökad, kvalitativ och trevlig verksamhet.  
 
Vi hjälps alla åt, att förvalta vårt motorcykel arv där vi hela tiden strävar att 
förbättra förutsättningarna för ett säkert och trevligt mc-åkande. 
 
Det ska vara coolt, intressant och trevligt med SMC Norrbotten. 
 
Härmed lyckönskar vi den nya styrelsen med verksamhetsåret 2020 
 
 
 
 
Anders Jonsson Ordförande. Patrik Silverplats Vice Ordförande.  
 
 
 
Erik Lundström Kassör.  Christina Lejon Sekreterare 
 
 
 
Maria Syrjälä Vice sekreterare. Leif Näckholm Ledamot 
 
 
 
Agnetha Wikström Ledamot. Mats Westerlund Suppleant. 
 
 
 
Stefan Millgård Suppleant.  Conny Melander Suppleant. 
 
 
 
Jonas Blomberg Suppleant. Ronald Lundberg Suppleant. 


