


Dagordning SMC Värmlands årsmöte 24/10-15 
 
   1. Mötets öppnande 
 
 2. Val av ordförande, vice ordförande samt protokollförare 
  för mötet 
 
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte 

ordföranden justera mötets protokoll 
 
 4. Fastställande av röstlängd 
 
 5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 
 6. Godkännande av dagordningen 
 
 7. Föredragning och godkännande av styrelsens 

förvaltningsberättelse (verksamhet och budget) för det 
gångna verksamhetsåret 

 
 8. Föredragning av revisorernas berättelse 
 
 9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 
 
 10. Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av 

distriktsorganisationens medlemmar, klubbar samt förslag 
från styrelsen eller riksorganisationen 

 
 11. Fastställande av verksamhetsinriktning 
 
 12. Fastställande av budget 
   
  13. Beslut om ändrande av verksamhetsår till kalenderår.    
  Utökning av innevarande räkenskapsår med 4 månader. 
 
 14. Val av ordförande till styrelsen för ett år 
 
 15. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen 
 
 16. Val av minst två suppleanter till styrelsen 
 
 17. Val av två revisorer 
 
 18. Val av två ledamöter till valberedningen 
 

19.  Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande      
 beslut kan fattas under denna punkt. 
 Diskussion angående den s.k. 30-punktslistan. 

 
20.  Mötets avslutande 



















Verksamhetsåret omfattar 20140901-20150831 
 
 
 
Medlemmar 
 
SMC-anslutna klubbar i distriktet är för närvarande 21 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 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 10 stycken protokollförda möten varav ett var 
konstituerande för styrelsen. 
 
 

Instruktörer/ Kurser/ Aktiviteter 
 
Verksamhetsåret började 17/1 med planering av årets kurser. Instruktörsträff för hela Sverige 
hölls 21- 22/3 i Jönköping där fyra instruktörer från Värmland deltog. 
En lördag i april jobbade vi med kompetensutveckling av våra egna instruktörer. 12 
instruktörer deltog och ämnen som berördes var: Risker i trafiken, Hur kan vi förbättra våra 
kurser och hur samarbetar vi med Trafikverket för att få entreprenörerna att ”sköta sej” enligt 
den upphandling som är gjord. Efter maten kördes gokart där till slut Kjell Johansson stod 
som segrare. 
 
Värmlands instruktörer är idag 26 stycken varav 18 har varit aktiva under säsongen. 
Två nya och en ”resurs” har tillkommit och har gått som aspiranter. 
En har blivit examinerad GI under säsongen. 
 
Ett försök att förbättra kontakten mellan klubbarna i Värmland o SMC gjordes 29/3 då det 
hölls ordförandemöte på Scandic Klarälven. Mötet samlade 18 deltagare från 9 olika klubbar. 
 
SMC Travel genomförde en uppskattad resa i Norge 15-17/5 med 8 deltagare. 
Höstresan till Skagen i Danmark blev inställd.  
 



Kursverksamheten 2015 har varit omfattande. 
 
I april genomfördes avrostning i Årjäng i samarbete med Good Guy’s MC. Deltagarantalet 
var 14 stycken och det låga deltagarantalet berodde säkerligen på det dåliga Mc-vädret.  
Tack till Good Guys MC för ett trevligt arrangemang. 
 
Knixkurser har genomförts vid 6 tillfällen i Kristinehamn uppdelade på 3 eftermiddagskurser 
(ett nytt koncept som verkar fungera bra) och 3 förmiddagskurser.  
Totalt antal deltagare på knixkurserna under året blev 117 st. All time high! 
Instruktörssamlingen som följde avslutades än en gång med Gokartkörning och även denna 
gång stod Kjell Johansson som vinnare. 
 
Grustur/gruskurs genomfördes i september med start i Deje. Deltagarantalet var 28 stycken 
och detta visade sej vara alltför många för denna typ av körning. 
Grussafari har genomförts 14-16/5 i västra Värmland med 12 deltagare (från hela 
Mellansverige) och 2 guider från SMC Värmland.  
Körning på grusvägar i gränslandet mellan Sverige o Norge varvat med besök vid 
kulturminnen och boende på Bed & Breakfast i Gräsmark var en positiv tillställning.  
 
 
SMC Värmland har även ägnat en del tid åt medlemsvärvning, information och seminarier 
inom länet. 
Ett axplock ur verksamheten är följande: 
 
Medlemsvärvning samt information om SMC:s verksamhet vid Bergviks Köpcenter 9/5 
Trafiksäkerhetens Dag i Säffle 9/5 
 
Medverkan som trafikvakter och ”penninginsamlare” vid Handelsbodenkortegen 21/5. 
Lågt deltagarantal på grund av dåligt Mc-väder. 
 
 
SMC Värmlands ”vägspanare” har varit aktiva under säsongen med att rapportera när de s.k. 
snabelbilarna inte skyltat med varningsskyltar enligt de regler som gäller. 
Det har även förekommit att lösgrus lagts på fjolårets förstärkta stödremsor samt att 
stödremsor vid ny asfaltering (gamla E18 mellan Skattkärr o Väse) inte försetts med 
bindemedel (bitumen). Detta har ifrågasatts och kontakt har tagits med Trafikverket. 
 
Enligt de upphandlingar som gjorts av Trafikverket ska stödremsor vid ”utsatta ställen” 
kompletteras med bindemedel och nu återstår bara för oss alla att rapportera till Trafikverket 
om detta inte sker, så underentreprenörerna börjar sköta jobbet som de lovat och får betalt för. 
  
 
 
 
 
 
 

 





 
 

Verksamhetsplan 2015-2016 
 
Kvällsseminarier under vintersäsong 
 
Utbildning i kortegekörning/körning i grupp 
 
TRU-utbildning (Tidig Risk Uppfattning) 
 
Seminarium angående säkerhet. (Fordonets teknik, handhavande etc…) 
 
Först till olycksplats (Magnus Jardeman Kil skall tillfrågas som instruktör) 
 
Grundkurser (Avrostning) 
 
KNIX-kurser (Under 2015 har eftermiddagskörningar varit en lyckad satsning som kommer att fortsätta under 2016) 
 
Gruskurs för nybörjare (Livrädd för grus) /Grussafari  
 
Delta i utåtriktade motorcykelrelaterade aktiviteter (mässor, motordagar, etc.…) 
 
Rekrytera fler instruktörer. Två har redan anmält intresse inför 2016. 
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