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Dagordning SMC Årsmöte 2022-02-27 
 
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 och ekonomiska redovisning för det gångna 
verksamhetsåret. 

8.   Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt   
beslut om disposition av över- eller underskott i enlighet med 
balansräkningen 

9.   Föredragning av revisorernas berättelse. 
10.   Beslut om styrelsens ansvarsfrihet. 
11. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av  
      distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag  
      från styrelsen eller riksorganisationen. 
12. Fastställande av verksamhetsplan. 
13. Fastställande av budget. 
14. Val av ordförande till styrelsen för ett år. 
15. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1. 

15.1 Fyllnadsval av kassör för ett år. 
15.2 Val av tre ledamöter för vardera två år. 

16. Val av suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1. 
 16.1 val av 5 suppleanter på vardera ett år.  
17. Val av två revisorer och ev. suppleanter i enlighet med § 11.1. 
18. Val av valberedning, minst två ledamöter varav en   
      sammankallande till valberedningen 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 

2021-01-01 -- 2021-12-31 
 

STYRELSEN 
Agnetha Eriksson   Ordförande 
Patrik Silverplats    Vice ordförande 
Anders Jonsson   Sekreterare 
Maria Syrjälä   Vice sekreterare 
Ulf Klintarp   Kassör 
Niklas Lundin   Ledamot 
Mats Westerlund   Ledamot 
Stefan Millgård   Suppleant 
Jonas Blomberg   Suppleant 
Ronald Lundberg   Suppleant 
Jan Löfgren   Suppleant 
Mikael Karlberg   Suppleant 
 
Revisorer 
Anders Gustavsson   Revisor 
Erik Lundström   Revisor 
Donald Eriksson   Suppleant revisor 
 
Valberedning 
Ola Arvidsson   Valberedning, sammankallande 
Anki Randeblad   Valberedning 
Stefan Hult   Valberedning 
 
SMC Ambassadörer 
Ronald Lundberg    Boden 
Agneta Wikström   Luleå 
Kent Eriksson   Piteå 
Saknas    Älvsbyn 
Agnetha Luthström   Haparanda 
Kjell Lingenäs   Pajala 
Mats Högnelid    Gällivare 
Saknas    Kiruna 
 
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 2021. 
 

1. Genomföra vårt mest primära uppdrag, att utbilda motorcyklister.  
2. Värva medlemmar till SMC. 
3. SMC uppfattas positivt och proffsigt. 

 
Planering av 2021. 
 
SMC Norrbotten genomförde digital planeringsdag hösten 2020, där vi utarbetade en SMC 
Norrbotten verksamhetsplan för år 2021, vilken sedan legat till grund för vår verksamhet 
under året. Vi har trots Coronasmittan kunnat genomföra planerade kurser. 
 
Styrelsens arbete. 
 
Styrelsen har valt att till styrelsemöten kalla hela styrelsen inklusive suppleanter där även 
revisorer och valberedning erbjudits delta i några möten.  
Pandemin har medfört att vi uteslutande genomfört digitala möten där även årsmötet 2021 
genomfördes digitalt. SMC har en hög digital förmåga och med stöd från NBV så har våra 
möten genomförts utan problem. 
Styrelsearbetet har präglats av högt i tak och utbyte av kunskap och idéer, där fokus har 
legat på att kunna planera och genomföra ett för våra medlemmar pandemisäkert 
verksamhetsår. SMC Norrbotten genomförde utbildning, Avrostning, Gruskurser och Knix, 
enligt den plan som lades upp på vår planeringsdag den 28 november 2019. SMC har haft 
som mål att vi inte ska bidra till att belasta sjukvården samt att vi vill verka för att under hela 
säsongen försöka bidra till att minska smittspridning. Event med körningar och 
möten/rekrytering har inte genomförts för att bidra till minskad smittspridning.  
Våra styrelsemöten har varit digitala och har fungerat väl. Mötesformen kommer sannolikt 
att bibehållas framgent då den är effektiv för nyttjande av tid och pengar. 
Medelåldern i styrelsen är ganska hög, därav har vi haft stor försiktighet med mötesformer. 
 
Av årsmötet vald kassör har under verksamhetsåret inte tillträtt utan tidigare vald kassör har 
fortsatt med att ansvara för SMC Norrbotten ekonomi med in och utbetalningar samt 
ekonomisk uppföljning. Orsaken har varit problem med att kommunicera med Swedbank för 
föreningar, placerad i Stockholm, den mängd blanketter och dokumentation som skall 
tillställas banken. Detta har dragit ut på tiden och i mitten av december meddelade vald 
kassör att han inte längre från årsskiftet inte stod till förfogande. Tidigare kassör ombads då 
av styrelsen att fortsätta med uppdraget till årsmöte den 27 februari 2022. Tidigare kassör 
har av årsmötet valts som revisor och begärdes då entledigad från revisorsuppgiften. I hans 
ställe går revisorssuppleant in. 
 
Vald kassör för 2019–20  Erik Lundström. 
Vald kassör för 2021–22  Ulf Klintarp 
Vald revisor 2 för 2021  Erik Lundström 
Vald revisorssuppleant  Donald Eriksson 
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Sammanträden och kommunikation. 
 
Styrelsen har genomfört 9 st. protokollförda digitala styrelsemöten inom verksamhetsåret 
Utöver styrelsemöten har årsmöte samt konstituerande årsmöte dessutom AU möten samt 
en konferensdag 20 november genomförts. Mötesformerna ställer krav på förberedelser. 
SMC Norrbotten möten har haft hög kvalitet och stor samstämmighet i tagna beslut samt 
högt i tak där alla kommer till tals. Beslutsprocesser och analyser 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 genomförda möten. Grupp SMS och mail har nyttjats.  
Dropbox för styrelse och utbildningsorganisation har fungerat väl, vilket har skapat en 
rationell dokumenthantering. 
 
Ekonomi. 
 
Styrelsens uppfattning är att inkomna medel så långt det går skall vara till nytta för SMC 
verksamhet och medlemmar. Ekonomiuppföljningen har varit bra med en mycket god 
kontroll på disponibla medel och utgifter. SMC Norrbotten ekonomi har under 2021 nyttjats 
kostnadseffektivt inom styrelsen och utbildningsorganisationen.  
Målinriktat nyttjande av SMC medel med satsningar på främst utbildning och kvaliteter 
innebär att vi till året 2022 har en stark ekonomi och kan fortsatt planera och genomföra 
styrelsens föreslagna verksamhet.  
Tidigare vald kassör för 2020 har verkat som kassör under 2021.  
 
Valberedningens arbete. 
 
Valberedningens arbete har varit bra med god framhållning, samt deltagande i 
styrelsearbetet och därmed erhållit erforderlig insyn i styrelsen arbete och 
styrelsemedlemmars insatser.  
Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar upplevs väl genomtänkta och anpassade 
efter SMC Norrbottens utökade verksamheter och kvaliteter.  
 
Rekrytering medlemmar. 
 
SMC Norrbotten hade vid verksamhetsårets 2021 slut 1277 st. medlemmar vilket är en liten 
minskning med 19 st. sedan 2020. 
SMC Norrbotten har haft en sparsam medlemsrekrytering under 2021 då Coronaläget 
omöjlig gjort aktivt deltagande vid olika events. Det är viktigt att medlemmarna känner vad 
SMC gör samt att SMC gör bra saker och är till nytta för oss motorcyklister. 
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Utbildningsverksamheten i stort. 
 
Utbildnings/kursverksamheten har i Norrbotten legat på en normal nivå. Vi har dessutom 
genomfört internutbildning med våra instruktörer.  
MCT Maria Syrjälä med Niklas Lundin har med särskilda utbildningsprojekt stöttat SMC Riks. 
Delar av verksamheten har beskrivits i artiklar i MC Folket. 
Alla som på olika sätt trots Coronaproblematiken bidragit till utbildningsverksamheten under 
2021, Tackas särskilt.  
 
Aktiviteter under 2021. 
 
Inga utåtriktade aktiveter genomfördes under 2021. Relativt många digitala möten och 
kontakter genomfördes under året där vi följde upp utvecklingen av Coronaspridningen. 
Majrundan, liksom Nationaldagens körning till Storforsen 2020 och 2021 genomfördes inte, 
då Coronasmittans restriktioner medförde att vi ställde in körningarna. 
Konferensdag genomfördes den 20 november. Mötet blev helt digitalt med styrelse och 
resursorganisation. Efter gemensam inledning av Ordförande från SMC Riks och Ordförande 
SMC Norrbotten delades deltagarna i två grupper. Sedan på eftermiddagen en gemensam 
redovisning med förslag på vilken verksamhet SMC Norrbotten kan bedriva under 2021. 
 
Redovisning av kurser och utbildning i Norrbotten. 
  
Medlemsklubben FMCK Boden med MCT maria Syrjälä och Niklas Lundin hade i maj en 
Enduro-kurs de som kanske nyligen köpt en enduro och som precis kommit igång med att 
köra enduro, och glada amatörer som ville träna på grunderna. Kursen var uppskattad av 
deltagarna. 
 
Planerad gruskurs 2 dagar blev flyttad från pingsthelgen då det blev snöoväder tätt inpå. Det 
var bra med deltagare anmälda och kursen genomfördes med nöjda deltagare.    
Alla tyckte om att få köra igång gruskurserna igen.  
 
Avrostningarna är genomförda. Den på Heden med Jörgen vid spakarna tillsammans med ett 
gäng taggade instruktörer och resurser blev en bra tillställning. SVT var på plats och gjorde 
reportage! Mycket roligt!  
Avrostningen i Pajala blev också lyckad och genomfördes av Stefan som KL, Mats, Anki och 
Aspiranten Anders.  
Avrostningen i Slagnäs var också bra med ett helt gäng deltagare under Ejes ledning.	
 
Knixarna, Luleå Gokartbana, Vuollerim och Pite-Långnäs samt Tjejknix är genomförda med 
gott resultat, det kan vara en strykande åtgång på platserna! Härligt att se!  
På Knix har det i vissa fall kölista som aktuell KL fyller på vart efter. En efterlängtad funktion 
som kom med det nya anmälningssystemet och som underlättar väsentligt. Tidigare system 
var besvärligt att hantera 
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SMC planerade för tjejknixen i Pite-Långnäs i augusti då 4 tjejer som är aspiranter i SMC 
Västerbotten kom upp till oss och körde med oss. De var varmt välkomna och utbytet mellan 
länen är viktigt för SMC utveckling och framtid.  
 
MCT Maria Syrjälä och Niklas Lundin har varit nere i Kristianstad och tillsammans med övriga 
examinatorer testat och godkänt 14 nya instruktörer från olika delar av landet så att 
instruktörskåren får en välbehövlig tillväxt! Riktig troligt att se! 
 
För att summera 2021 års utbildningsverksamhet så är det bara att konstatera att det har 
varit i stort sett normal nivå med ett gott resultat.  
Vi har försökt att utveckla våra resurser inför 2022. SMC Norrbotten behöver fortsatt fler 
individer i vår resursorganisation, ytterligare ansträngningar görs under 2022 för att 
rekrytera. 

 
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 Norrbotten och har fungerat mycket väl. 
Vi samverkar med ett flertal aktörer som har olika relationer till motorcykelkörning och 
säkerhet. Dock har Coronasmittan med sina restriktioner medfört vi att legat på en lägre nivå 
än normalt. 
 

• NBV Norrbotten, Trafikverket, Trafikskolor Myndighetspersoner 
• FMCK, Försvarsmakten, Polisen, Räddningstjänsten 
• Bilprovningar. 
• Klubbar och organisationer MC-handlare 
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Styrelsens slutord för året 2021. 

Styrelsen vill verkligen ”TACKA ALLA” som på olika sätt bidragit till 
verksamhetsåret 2021. 

Det har varit en besvärande tid med stagnerad utveckling för SMC Norrbotten 
under 2020 och 2021.  Inför 2022 hoppas vi på mer utökad, kvalitativ och 
trevlig verksamhet både för utbildning och våra event.  

Vi hjälps alla åt, att förvalta vårt motorcykel arv där vi hela tiden strävar att 
förbättra alla förutsättningar för ett säkert och trevligt mc-åkande. 

Det ska vara roligt, intressant och trevligt att vara med i SMC Norrbotten. 
Härmed lyckönskar vi den nya styrelsen med verksamhetsåret 2022. 

Agnetha Eriksson Patrik Silverplats 
Ordförande  Vice Ordförande 

Ulf Klintarp Anders Jonsson 
Kassör Sekreterare 

Maria Syrjälä.     Niklas Lundin  
Vice sekreterare Ledamot 

Mats Westerlund Stefan Millgård 
Ledamot  Suppleant  

Jonas Blomberg Ronald Lundberg 
Suppleant   Suppleant 

Jan Löfgren Mikael Karlberg 
Suppleant Suppleant 



Sida 1

Årsredovisning

SMC Norrbotten, 898801-0206

Verksamhetsåret 20210101–20211231

Resultaträkning

2021-01–2021-12 2020-01–2020-12
RÖRELSENS INTÄKTER

Aktivitetsintäkter

Övriga rörelseintäkter (Riks 10án)
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Aktivitetskostnader

Övriga kostnader

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

ÅRETS RESULTAT

Balansräkning
Utgående balans Utgående balans

2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Övriga Fordringar (RIKS 10án 2021)

SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder 0 0

Upplupna kostnader 0 0

Summa Skulder 0 0

Fritt eget kapital
Årets  resultat
Summa eget kapital

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

Piteå 2022-01-31

Erik Lundström
Kassör

26 700 8 500

97 723 97 231
124 423 105 731

-10 036 -10 289

-9 892 -16 795

-19 928 -27 084

104 515 78 647

276 056 172 120
97 723 97 164

373 779 269 284

-269 284 -190 637
-104 495 -78 647
-373 779 -269 284

-373 779 -269 284
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Budget för SMC Norrbotten 2022
Intäkter Kostnader

Länstian 90000 Styrelse
Majrundan försälj 5000 Kurser 15000
NBV bidrag 8000 Km ersättning 10000
Kurser 65000 Ordförande möten 6000
Cafe o fika 0 Utvärd o Planering 35000
Insamling Lekterapi 0 Administration 3000

IT kostn 3000
Totalt 168000 Årsmöte styrelsemöte 6000

Insamling Lekterapi 0

Utb organisation
Kurser 30000
Banhyra 15000
Km ersättning 20000
Mtrl för utb, folder 20000

Tillstånd Event m.m.
Majrund tillst, märken. 8000

Reserv sparande -3000

Totalt 168000 Totalt 168000

Sveriges MotorCyklister



 
                       Norrbotten 
 

Sveriges MotorCyklister

SMC Norrbotten planerad verksamhet 2022. 
 
SMC Norrbotten mål med planerad verksamhet 2022: 
• Arbeta med de ”tre” benen. 

- Styrelsearbete 
- Kursverksamhet 
- Rekrytering och körning/event 

• Genomföra planerade kurser. 
• Värva nya medlemmar.  

Mål 1500 medlemmar Norrbotten 
• SMC upplevs attraherande, positivt, lättsamt och 

proffsigt och att det syns att vi har kul. 
 
Styrelsens arbete: 
• Följa upp Coronaläget och anpassa verksamheten aktivt. 
• Planering och genomförande av verksamhet 
• Verksamhets- och kvalitetsuppföljning. 
• Ekonomiuppföljning. 
• Informationsspridning. 
• Hemsida och Facebook. 
• Samverkan inom SMC. 
• Samverkan andra organisationer och personer. 
• Mediala kontakter 
• Inköp för verksamheten. 
• Materialförvaltning. 
• Försäljning avses nedprioriteras 2022 pga. Corona 
• Rekrytering till SMC Norrbotten organisation samt styrelsen. 
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Styrelsens möten: 
• SMC Norrbotten Årsmöte 2022. 
• Styrelsemöten enligt planering. 
• SMC Norrbotten planeringsmöte hösten 2022. 
• Centrala påkallade möten. Ordismöten och Riksträff och SMC 

Riks Årsmöte. 
 
Kurser: 
• Grundkurs. 
• Knix kurser. 
• Grus kurser. 
• Internutbildning i Norrbotten 

 
Utbildning: 
• SMC Storkurshelg. 
• SMC Instruktörutbildning. 
• Utbildning SMC Norrbotten och angränsande distrikt för 

instruktörer och funktionärer. 
• Utbildning lokalt SMC Norrbotten. 
• Klubbkonferens SMC Norrbotten. 

 
Körningar och Events: 
• Majrundan. 
• Pingstrundan, Pajala MK ansvar. 
• MC-Turism i Pajala, stöttning och deltagande i uppstart med 

PMK. 
• Nationaldagen Storforsen. 
• Fallens dag, fri körning. 
• Mårdsel, fri körning. 
• Besöka klubbar och företag i Norrbotten 
• Ride to Work, fri körning. 
• Bilprovning öppet hus. 
• MC handlarnas dagar och öppet hus, anpassas efter Coronaläget. 
• Besöka och representera SMC på mc-träffar. 


