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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 140211 Nr 4 i HIMCC:s lokaler i 
Skoghall 
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

 
§2 Närvarande 

Ingvar Pettersson, Maria Andersson, Nils-Åke Ingmarsson, Lars Johannesson, Per-
Thomas Lindberg, Tommy Jensen och Per Sjöberg. 
 
Adjungerad Tony Schyman (SMC Travel) 
 

  
 §3 Anmält förhinder 
 Annette Sjöberg, Lars Olsson och Susann Skåtar 
 
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§6 Rapporter 
 

Maria rapporterar om arbetet med att iordningsställa den s.k. övningsbanken.  
 
Ordförandemöte kommer att hållas i Borlänge 8/3. Kassören åker. 
 
Ordföranden har utbildats i Coachande pedagogik. 
 
Kontakt har tagits med Rudolfssons Trafikskola, PRO Mc och Hojgaraget för att 
samarbeta inom projektet Start2ride.  
Per kontaktar även GMC, Yamahacenter samt Eurospeed samt ansvarar för att det 
ordnas en projektgrupp som sammanträder under mars. Första eventet blir i 
samband med ”Avrostningen” i Arvika 11/5. 
 
SMC Värmland tackade nej till att vara med på HLR-kurs i regi av Riks p.g.a. den 
höga kostnaden och den korta framförhållningen. 
Vi anordnar motsvarande kurs i egen regi.  
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Per kontaktar Joachim Johansson på Räddningstjänsten i Arvika. Förslag på datum 
12/4, 13/4, 5/4 eller 6/4. 
 
Tommy Jensen rapporterade om rättegången mot Trafikverket och detta blev en 
positiv upplevelse. Rapport finns även på SMC:s facebookssida och hemsidan. 
Tony rapporterade om kommande aktiviteter inom SMC Travel. 
Första resan blir till Rjukan via Oslo under ”syttene mai-helgen”(16-18/5).  
Boende blir på B & B (Rjukan Gjestgård). 
Resan marknadsförs på SMC:s hemsida och Facebook. 
Tony och Tommy fixar.  
 
Vänern Runt körs 12/7. Arrangör Slottsbron Rock & Country club. 
 
Höstresan blir norrut mot Dalarna troligen 29-31/8. 
 
 

§7 Ekonomi 
 Den är under kontroll. 

Inköp av ”kortläsare” skall göras, så att betalningarna vid kurserna blir enklare. 
Maria ordnar. 
 
 

§8 Mc Folket 
 
  
§9 KNIX-kurser 

Datumen på Gustavsvik är ”spikade”. Maria lägger in kommande kurser i systemet, 
så att folket kan börja anmäla sej. 
 

  
§10 Aktiviteter 

ERP-kursen för instruktörer genomförs 22/3. MCT bjuder in. 
Träff för ordförande i alla klubbar i länet genomförs 30/3. Kallelse utgår via mejl. 
MCT kollar vad som krävs av SMC vid Handelsbodenkortegen 22/5.  
Gruskurs kommer att anordnas i september. Då blir det i norra delarna av länet. 
Perta kontaktar guiden. 
”Bonndag” för instruktörer med familj kommer att anordnas 26/7 i Väse.  
 
  

§11 Hemsidan 
 Städning på hemsidan kommer att utföras av webbmastern. 
 
  
§12 Övriga frågor 
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Frågan om deltagare på aktiviteter som anordnas av SMC Travel måste vara SMC-
medlemmar diskuterades. 
Beslutades att alla deltagare på SMC Travel´s resor och på Gruskurser skall vara 
medlemmar. 
För deltagare som ännu inte är medlemmar löses detta genom att de betalar 375: - 
(Årsavgiften för medlemskap) mer för arrangemanget och blir automatiskt 
medlemmar i SMC ett år. 
 
 
 

§13 Kommande möte 
 Onsdagen 26/3 18.30 på Grön Ko i Värmlandsbro. 
 
  
§14 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 
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