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Protokoll styrelsemöte 21-11-10 kl. 19.00 Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Ulf Klintarp, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Anders 
Jonsson, Mats Westerlund, Jan Löfgren samt Erik Lundström adjungerad. 
 
Ej deltagande: Rolle Lundberg, Jonas Blomberg, Stefan Millgård, Mikael Karlberg. 
 
 
§ 69. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.05 och hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 70. Godkännande av dagordning.  
Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamöter, nej. Dagordningen godkändes.  
 
§ 71. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-10-07. 
Utskickat till alla, godkändes och lades till handlingarna.  MCT handlägger behov av västar, som 
verkar lågt. 
 
§ 72.  Inkomna skrivelser.  
Intet. 

§ 73. Ekonomiskt läge.  
Erik Lundström redogjorde. Läget mycket gott, ingen förändring. Överlämning kassör pågår.  
 
§ 74. Utbildning kursplaner. 
Datum och plats för SMC Storkurshelg har nu planerats till 12–13 mars 2022, vi avvaktar.  
 
§ 75. Verksamhet.  
Hoj-fikat, vi avvaktar så länge då lokalen är trång och smittspridning skulle kunna befaras. 
 
SMC Norrbotten planeringshelg 20 nov. 

• Genomförs digitalt enligt samma modell som 2020. 
• Indelning i 2 rum. Utbildning samt Styrelse/Event. 
• MCT planerar utbildning. 
• Datum den 20 november kl. 10 till 15. 
• Planeringsdokumenten godkändes och skickas ut av AJ.    
• TEAMS nyttjas, ordförande hanterar från NBV. 

 
Beslutades att SMC Norrbotten årsmöte genomförs den 27 februari kl. 13.00.  
Det blir digitalt årsmöte som 2021. AJ skriver senast 5 december till PS så att vi till MC-Folket no 2 
som utges V 03, och annonserar årsmötet. Alla instruktioner om deltagande finns då på vår hemsida. 
Betalt medlemskap för 2021 ger rätt att delta i mötet. AJ upprättar röstlängd via anmälan, 
röstlängden nyttjas sedan för att verifiera insläpp till mötet den 27 februari. 
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§ 76. Hemsida, Facebook, m.m. 
MS och PS fortsätter och uppdaterar hemsidan. MS justerar våra mail grupper. 
Beslut att formalisera Spalten redaktionsgrupp som leda av Patrik Silverplats som informatör. Stöds 
av MCT maria Syrjälä och Anders Jonsson. Alla kan bidra med underlag till spalten som är ett viktigt 
forum för oss till våra medlemmar. 
 
§ 77. Valberedningen. 
Ingen kunde delta, men önskemål att alla förtroendevalda vars mandatperiod går ut anmäler till 
valberedningen angående sina fortsatta önskemål inom SMC som förtroendevald. 
     
§ 78. Övriga frågor. 
MS kollar kontotilldelningen till vår dropbox. 
AJ ser över plandagsdokumenten på dropbox. 
 
§ 79. Nästa möte. 
Fysiskt möte den 15 december, kl. 18.30. Plats ESO. Sekr. skickar kallelse.  
Planeringsdag den 20 november, digitalt via TEAMS. 
 
§ 80. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 19.50 av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


