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Protokoll fört vid SMC-Värmlands årsmöte 2014-10-25 i Bôrgens MC:s klubbstuga 
i Slottsbron. 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordf. Ingvar Pettersson hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 
§2 Val av ordförande, vice ordförande samt protokollförare för mötet. 

Till ordförande valdes Morgan Jakobsson 
Till protokollförare valdes Per Sjöberg 

 
§3 Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande 

justera mötets protokoll. 
 Till justerare valdes Thomas Säwe och Mårten Gravander   
  
§4 Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes (bilaga 1). 
 
§5 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§6 Godkännande av dagordningen 

Mötet godkände dagordningen. 
  

§7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse (verksamhet och 
budget) för det gångna verksamhetsåret. 

 Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 2). 
   
§8 Föredragning av revisorernas berättelse 
 Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. (Bilaga 3) 
  
§9 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Mötet beslutade tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas 
förslag. 

 
§10 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av  

distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag från 
styrelsen eller riksorganisation 
Inga motioner inkomna till styrelsen. 
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§11 Fastställande av verksamhetsinriktning (Verksamhetsplan) 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. (Se bilaga 4) 
Förslag: 
Seminarium ang. gruppkörning, kolonnkörning. 
Mek. kurs för nybörjare 
Förslag på sex KNIX kurser nästa säsong. Rabatt vid deltagande flera gånger 
föreslogs. 
Gruskurs för nybörjare. 
 
 

§12 Fastställande av budget 
Budgetförslaget föredrogs av kassören och godkändes. (se bilaga 5). 
 

§13 Val av ordförande till styrelsen för ett år 
Mötet omvalde Ingvar Petterson som ordförande på ett år. 

 
§14 Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen 
 Omval på Per-Thomas Lindberg 
 Omval på Per Sjöberg 

Nyval på Tommy Jensen 

 
  
§15 Val av minst två suppleanter till styrelsen 

Omval på Annette Sjöberg 
Omval på Christer Svensson 
Nyval på Lars Olsson 

 

§16 Val av två revisorer samt revisorsuppleant 
Omval på Urban Jernbro, Jan Westergren (sammankallande) samt Dan Brunzell som 
suppleant. 
 

§17 Val av två ledamöter till valberedningen 
Susann Skåtar (sammankallande) o Steve Cato. 
 

§18 Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut 
kan fattas under denna punkt. 

 

 Frågan om att ändra räkenskapsår till kalenderår dök upp. 

 Styrelsen handlägger ärendet. 
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§19 Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse, tackade Bôrgens MC för deras 
gästfrihet och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Morgan Jakobsson    Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 

 

 

Justerare Thomas Säwe    Justerare Mårten Gravander  
 





Verksamhetsåret omfattar 20130901-20140831 
 
 
 
Medlemmar 
 
SMC-anslutna klubbar i distriktet är för närvarande 22 st. 
 
Bauer MC Bôrgens MC       Cristinehamns MCK  Clear River MC Dunk MC 
  
Ekshärads MC       FMCK Värmland    Foxen MC    Goodguys MC    
 
Hammarö Islanders MCC  Jösse MC   Klässbol Old Buffers Lesjöfors MC SteelRiders 
 
Locats MC Natives MC Old Biker´s MC Oldtimers MC   
 
Silverfox Motorcycle club     Skogens MC     The Hot Shot MC Gliders    Tors MC 
 
Åmotfors MC  
 

Möten 
 
Styrelsen i SMC Värmland har haft 9 stycken protokollförda möten varav ett var 
konstituerande för styrelsen. 
 
 

Instruktörer/ Kurser/ Aktiviteter 
 
Verksamhetsåret började 11/1 med planering av årets kurser. Vi startade det praktiska arbetet 
22/3 med vidareutbildning av våra instruktörer. Ämnena var Risker i trafiken samt hur ska vi 
upptäcka riskerna i tid? Sedan diskuterades upplägget på våra KNIX-kurser. Dagen avslutades 
med mat o biljardspel. 
Säsongen fortsatte med en kursdag 29/3 i Arvika där ämnet var ”Först till olycksplats” där en 
ambulansförare deltog med sina erfarenheter samt TRU (Tidig Risk Uppfattning). 15 
instruktörer deltog. 
 
Värmlands instruktörer är idag 30 stycken varav 24 har varit aktiva under säsongen. 
Tre nya har tillkommit och har gått som aspiranter. 
En har blivit examinerad AI och en har blivit examinerad GI under säsongen. 
 
 
Ett försök att förbättra kontakten mellan klubbarna i Värmland o SMC gjordes 30/3 då det 
hölls ordförandemöte på Scandic Klarälven. Det var måttlig uppslutning, men bra samtal. 
 
SMC Travel har fått en ”nytändning” och genomförde en resa i Norge 16-18/5. 
Höstresan ”I Vasaloppets spår” blev inställd p.g.a. för få anmälda. 



Kursverksamheten 2014 har varit omfattande. 
 
26 april genomfördes avrostning i Årjäng i samarbete med Good Guy’s MC. Deltagarantalet 
var 26 stycken och genomfördes i strålande väder. Tack till Good Guys MC för ett trevligt 
arrangemang som avslutades med en mc-tur o korvgrillning.  
11 maj genomfördes avrostning i Arvika i samarbete med Jösse MC. Deltagarantalet var lågt 
(7 st.) p.g.a., dåligt väder. Här var det också planerat för Start 2 Ride där SMC tillsammans 
med Rudolfssons Trafikskola skulle visa för intresserade hur kul det är att köra MC. Tyvärr 
var det så dåligt väder att ingen ”nybörjare” dök upp. 
 
Knixkurser har genomförts i Kristinehamn med bra deltagarantal och i Hagfors med endast 
två deltagare. 
Totalt antal deltagare på knixkurserna under året blev cirka 65 st. 
 
Gruskurs/Grustur har genomförts 3-4/5 i sydvästra Värmland med 22 deltagare och 6 
instruktörer från SMC Värmland, SMC Örebro och SMC Väst.  
Körning på grusvägar varvat med övningar i grusgrop och på Folkracebana samt övernattning 
i Lenungshammar blev en lyckad tillställning och gav mersmak. 
 
 
SMC Värmland har även ägnat en del tid åt medlemsvärvning, information och seminarier 
inom länet. 
Ett axplock ur verksamheten är följande: 
 
Information om skyddsutrustning vid MC-körning hos Handelsboden 
Optimering av motorer på rullande landsväg hos Eurospeed 
Medlemsvärvning samt information om SMC:s verksamhet vid Bergviks Köpcenter 10/5 
Trafiksäkerhetens Dag i Säffle 10/5 
Medverkan vid invigning av Hondacenter  
Deltagande i festivalen Ride i Sunne 30-31/5 
Medverkan som trafikvakter och ”penninginsamlare” vid Handelsbodenkortegen 22/5. 
Insamling till SOS Barnbyar gav 23535 kr. 
 
 
SMC Värmland har varit aktiva under säsongen med att rapportera när de s.k. snabelbilarna 
inte skyltat med varningsskyltar enligt de regler som gäller. 
Styrelsen har också haft ett samarbetsmöte med Trafikverket och diskuterat underhållet av 
vägarna främst med avseende på snabellagningar och stödremsor. 
På mötet framkom att Trafikverket ska prova ny typ av förstärkning av stödremsorna, så vi 
slipper lösgrus i inner kurvorna med stora risker för oss mc-förare som följd. 
 
 
Alla instruktörer inbjöds under juli till en ”bonndag” i Väse där det blev studiebesök i modern 
ladugård med ”mjölkrobot” och information om olika verksamhetsgrenar inom lantbruk. 
Sedan följde tipspromenad och femkamp som innehöll balansövningar, precisionskörning 
med traktor samt lerduveskytte. Ett uppskattat inslag av instruktörerna som lägger ner mycket 
tid i kursverksamheten. 
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