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Protokoll styrelsemöte 21-01-13 kl. 19. Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Erik Lundström, Anders Jonsson, Maria Syrjälä, Niklas 
Lundin, Mats Westerlund, Jonas Blomberg, Stefan Millgård, Jan Löfgren, Rolle Lundberg, Ola 
Arvidsson valberedning.   
 
§ 80. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00, hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 81. Godkännande av dagordning. 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 82. Val av sekreterare. 
AJ ordinarie sekreterare. 
 
§ 83. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 20-12-10. 
Lästes upp godkändes och lades till handlingarna.           
 
§ 84. Ekonomiskt läge.  
Läget gott, oförändrat sedan 2020. 
 
§ 85. Verksamhet 2021 och verksamhetsplanen för 2021. 
Lagd plan ligger med beslut enligt mötesanteckningar från 28 november. 
Folder görs enbart digitalt, inget utskick då vi ännu inte vet hur året utformas med Corona regler. 
MS och NL ansvarar för folder, AJ uppdaterar verksamhetsplanen på Dropbox. 
 
§ 86. SMC Bok. 
PS har in daterat det som är möjligt för 2021. Klart och bra jobbat. 
 
§ 87. Årsmöte 2021.  

• Beslut om digital lösning för årsmötet. AE hanterar tekniken.  
• Genomförande modell blir Teams. Ordf, kassör och sekreterare samt inbjuden 

årsmötesordförande samlas NBV Piteå.  Direktiv för uppkoppling, röstning, m.m. ansvarar AE. 
Bra med att samlas vilket ger redundans under mötet att fånga upp händelser. 

• Mötets uppkoppling kl. 12.30, röstlängd upprättas. Kl. 13.00 startar mötet. 
• Alla uppgifter handlingar m.m. läggs ut på hemsidan. AJ kan maila möteshandlingar till 

medlemmar.  
• Anders redovisade dokument till årsmötet. Ekonomisk redovisning gör EL samt kontakt med 

revisorer.  
• Underskrifter på handlingar och protokoll före årsmötet. AJ färdigställer och ordnar 

namnunderskrifter i Piteå, lämnar till Vice ordf som ordnar underskrifter för berörda i Luleå. 
• Annonsering årsmötet i spalten är klart, kompletteras med hemsidan där AE och MS hanterar 

så att alla direktiv, länkar och handlingar, PDF, finns 14 dagar före årsmötet. 
• Valberedningen hanterar årsmötesordförande enligt lämnade förslag. 
• Nästa styrelsemöte ska vi prova Teams med röstning m.m. 
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§ 88. Valberedning. 
Kontaktar alla vars mandat utgår. De som inom mandatperioden har önskemål kontaktar 
valberedningen omg. 
 
§ 89. Hemsida, Facebook, m.m. 
Underlag för årsmötet är utlagt. MS lägger ut mer info om årsmötet att det är digitalt samt var och 
hur man kan få stöd med teknik. 
MS har delat info från SMC på Facebook till våra medlemmar. 
     
§ 90. Övriga frågor. 
AE. Brev från Maria Nordkvist för att erbjuda riksdagsledamöter ur trafikutskottet en upplevelse på 
Motorcykel. Vi bejakar och stödjer Riks enligt önskemål. Det är 17 st. personer, längst norrut 
Västernorrland. De är Välkomna. 
 
§ 91. Nästa möte. 
Digitalt möte den 10 februari kl 19.00. Ordförande skickar länk för uppkoppling, sekreterare skickar 
förslag till Dagordning och fg. Protokoll.  
 
§ 92. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 19.49 av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


