
 

                       Norrbotten 

SMC	Norrbotten	 	 Orgnr:	898801-0206	

c/o	Agnetha	Eriksson	

Raningsvägen	1	

944	73	Piteå	

Sveriges MotorCyklister

Protokoll styrelsemöte 21-05-19 kl. 19. Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Anders Jonsson, Jonas Blomberg, Mats Westerlund, 
Stefan Millgård, Jan Löfgren, Rolle Lundberg. 
Ej deltagande: Ulf Klintarp, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Mikael Karlberg. 
 
§ 25. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00, hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 26. Godkännande av dagordning. Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamöter. 
Dagordningen godkändes. Suppleanter JB, SM, JL, RL valdes som ersättare för MS, NL och UK. 
 
§ 27. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-04-15. 
Lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.           
 
§ 28.  Inkomna skrivelser.  
Inget av vikt. 

§ 29 Ekonomiskt läge.  
Läget gott, mindre utgifter sedan föregående möte. Överlämning kassör är inte klar. 
 
§ 30. Utbildning kursplaner. 
Utbildningen planerad och ansvarige utsedda. Anders rättar verksamhetsplanen och lägger på 
dropbox. 
SM är nu examinerad grusinstruktör. Styrelsen gratulerar. 
 
§ 31. Verksamhet 2021.  

• Styrelsen avvaktar med beslut om Nationaldagen den 6 juni från Älvsbyn till Storforsen.  
• SM, avrostningen på Heden genomförd. Bra genomförande. 18 elever med 3 tjejer, i 3 st. 

grupper. Kurv-delen genomfördes inte. Vi blev snabbt klara och redan vid 14.30 var 
utbildningen genomförd. SVT med Beatrice Karlsson genomförde reportage om utbildningen 
med koppling till tjejer. Inskrivning vid bommen fungerade bra. En mc-förare anmälde 
intresse som aspirant till MCT. 

• JB, Första Knixen, 19 juni Luleå kartingbana, utlagd på hemsidan, max 8 personer per grupp. 
JB berättade om organisation och genomförande. Finns en plan ”B” om Coronaläget 
förändras, fler deltagare. SMC har inga förplägnadstjänster. 

• SM, Gruskurserna blev snabbt fulltecknade, en timme. Stort tryck. 
• SM redovisade avrostningar den 29 maj. 
• SM ansvarar för Pajala avrostning. EF, Eje Forsmark för Slagnäs avrostning. Allt är organiserat 

och RL bistår med underhåll och materiel. 
• Beslut om Nationaldagen tas senare enligt föregående beslut 15 april. 

 
 

 
 
 



 

                       Norrbotten 

SMC	Norrbotten	 	 Orgnr:	898801-0206	

c/o	Agnetha	Eriksson	

Raningsvägen	1	

944	73	Piteå	

Sveriges MotorCyklister

 
§ 32. Hemsida, Facebook, m.m. 
MS och PS fortsätter och uppdaterar hemsidan. Bra jobbat. 
     
§ 33. Övriga frågor. 
Se punkt 27. MW påpekande om inval av suppleanter för frånvarande ledamöter under 
styrelsemötet. 
JB orienterade om Drive Center Fällfors, vilka frågat SMC om att med en grupp åkare testa att köra 
på stor bana. Beslut att acceptera inbjudan för testtillfälle. Krävs ”gatlegal” mc, ingen licens. JB 
uppdras att hålla kontakten, samt löpande orientera instruktörer och styrelse. 
Punkten tas upp på nästa möte för beslut. 
 
§ 34. Nästa möte. 
Digitalt möte den 15 juni, kl. 19.00. TEAMS, ordf. skickar länk.  
 
§ 35. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades av Ordförande och tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


