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Protokoll styrelsemöte 21-12-15 kl. 19.00 Digitalt möte. 
 
Deltagare: Agnetha Eriksson, Patrik Silverplats, Ulf Klintarp, Maria Syrjälä, Niklas Lundin, Anders 
Jonsson, Mats Westerlund, Rolle Lundberg, Jan Löfgren, Mikael Karlberg samt Erik Lundström 
adjungerad. Valberedningen Ola Arvidsson. 
 
Ej deltagande: Jonas Blomberg, Stefan Millgård, Ulf Klintarp. 
 
§ 81. Mötets öppnande. 
Ordförande öppnade mötet kl. 19.00 och hälsade alla välkomna till digitalt möte. 
 
§ 82. Godkännande av dagordning.  
Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamöter, Rolle Lundberg. Dagordningen godkändes.  
 
§ 83. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 21-11-10. 
Utskickat till alla, godkändes och lades till handlingarna.  
 
§ 84.  Inkomna skrivelser.  
Riks har skickat bilagor för utskick och annonsering i MC-Folket. Vi ber att får offert på Folder 
alternativt Folder och brev till våra medlemmar. AE redovisade kostnad for utskick via post Nord. 
Beslut fattas när vi har kostnadsbilden klar. 
Riks uppgifter för styrelsens medlemmar i SMC styrelser redovisades kort. Bra att redovisa vid exv. 
medlemsmöte.           
 
§ 85. Ekonomiskt läge.  
Erik Lundström redogjorde. Läget mycket gott, ingen förändring. Överlämning kassör pågår.  
 
§ 86. Utbildning kursplaner. 
Datum och plats för SMC Storkurshelg 12–13 mars 2022, ingen ändring. 
MCT-möte den 14 december, SMC ska satsa på aspirantutbildning. Förändrad examination, 
aspiranter kommer att bjudas in som övade till examinationerna. Det innebär att aspiranterna får 
delta vid 2 st examinationer. Kommer att lyfta nivån på alla som examineras, samt färre som kuggas. 
SMC ut bildning är grunden för hela SMC verksamhet. 
Under maj månad planeras en Riks-stödd och -ledd instruktörsutbildning i Umeå.  
 
§ 87. Verksamhet.  
Styrelsen beslutade att planera för att genomföra verksamhet enligt plan dag den 20 november, se 
bilaga 1 minnesanteckningar med fet stil. 
 
SMC Norrbotten årsmöte genomförs den 27 februari kl. 13.00, till nästa möte skall AJ skriva och 
kommunicera verksamhetsberättelsen med styrelsen.  
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§ 88. Hemsida, Facebook, m.m. 
SMC-Boken är klar denna kväll. Saknas våra körningar. 
Maria Nordqvist SMC Riks hjälper MCT och informatör med svar angående transportplanen. 
Maria kollar upp så att mailadresser och gem SMC mailadresser är rätta. 
 
§ 89. Valberedningen. 
Ola Arvidsson redogjorde för aktuella val till årsmötet 2022. Suppleant avböjt omval samt kassör vill 
lämna. Valberedningen redovisar i slutet av januari, förslag till val. 
     
§ 90. Övriga frågor. 
Ordförande vill ha en ny punkt på stående dagordning, Rapporter. 
NL, Fullkontroll går snart att ladda ner från hemsidan. Den trycks 2022 på nio språk. 
 
§ 91. Nästa möte. 
19 januari, kl. 19.00. Teams. Sekr. skickar kallelse.  
 
§ 92. Mötets avslutande. 
Mötet avslutades 19.50 av Ordförande som tackade alla för visat intresse. 
 

 

 

Anders Jonsson  Agnetha Eriksson 

Sekreterare   Ordförande/Justeras 


