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Protokoll styrelsemöte 21-09-09 kl. 19. Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Anders Jonsson, Mats Westerlund, Stefan Millgård, 
Rolle Lundberg. 
 
Ej deltagande: Jan Löfgren, Ulf Klintarp, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Jonas Blomberg,  
Mikael Karlberg. 
 
 
 
§ 47. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00, hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 48. Godkännande av dagordning.  
Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamöter, Stefan Millgård och Rolle Lundberg.  
 
§ 49. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-06-15. 
Utskickat till alla, godkändes och lades till handlingarna.           
 
§ 50.  Inkomna skrivelser.  
Inget av vikt. 

§ 51. Ekonomiskt läge.  
Erik Lundström redogjorde. Läget mycket gott, litet överskott på sommarens utbildning. Överlämning 
kassör pågår.  
 
§ 52. Utbildning kursplaner. 
AJ läste MCT rapport från 21-08-11, SMC Norrbotten School – inför vintern.  
Rapporten bifogas som bilaga till protokollet. 

• Beslut att avsätta medel till MCT för att anordna ett säsongsavslut 2021 för instruktörer och 
resurser. 

• Beslut att samla all materiel som kan förvaras kallt i PiteLångnäs Boda. AJ överser lås hasp 
och hänglås som saknas. AJ har alla västar hos sig. AJ eftersöker nyckel till vägbom. 
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§ 53. Verksamhet.  
Höstrundan den 3,e söndagen i september bevakar PS. Inget verkar vara planerat. 
Diskussion om planerings helg för SMC Norrbotten.  
AE, den bör genomföras i någon form antingen digitalt eller i fysisk form. Vi kan fatta beslut vid nästa 
möte då bilden på Corona smittan och gällande rekommendationer klarnat.  
SM, Vi bör ha en planeringshorisont mot att inga restriktioner finns och att vi kan planera som 
vanligt. Det är lättare att bromsa än att gasa. Vi kommer i vår verksamhet inte att påverkas under 
nästa år.  
MW, november månad kan vara en bra tid för planeringsmöte. 

• Beslutades att vi avvaktar med planeringen, då i två alternativ fysiskt, möte som tidigare år, 
eller digital form. 

• Två frågeställningar till alla att redovisa inför nästa möte, 1. Fysiskt eller digitalt möte.  2. 
Plats och lokal samt förplägnad.  

 
§ 54. Hemsida, Facebook, m.m. 
MS och PS fortsätter och uppdaterar hemsidan den verkar klar.  
Den som har justeringar för förbättringar kontaktar Maria.  
PS har resursdokument kvar att färdigställa. 
     
§ 55. Övriga frågor. 
Frågeställningar till alla att redovisa inför nästa möte.  
1. Fysiskt eller digitalt möte.   
2. Plats och lokal samt förplägnad.  
 
§ 56. Nästa möte. 
Digitalt möte den 7 oktober, kl. 19.00. TEAMS, ordf. skickar länk, sekr kallelse.  
 
§ 57. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


