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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 170214-4 på Värmlandsrasta 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Närvarande 

Ingvar Pettersson, Nils-Åke Ingemarsson, Tommy Jensen, Judy Hollstedt Lena 
Thorén, Jan Westergren, o Per Sjöberg. 
 
 

§3 Anmält förhinder 
 Lars Johannesson Annette Sjöberg och P-T Lindberg  
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
  
 
§6 Rapporter 
 Resan till MC-mässan 27/1 var fullbokad. 59 nöjda SMC-medlemmar. 
 Grussafarin är fullbokad. 24 deltagare anmälde sej på tre dagar. 
 Vi inväntar instruktionsbrev från ”Bjucken” på Riks för att kunna utföra 
 stadgeändringarna på rätt sätt. 
 Extra årsmöte efter Riksårsmötet krävs. 
  
§7 Ekonomi 
 Ekonomin är god. 
  
§8 Mc Folket 
 Länsinformatören har koll. 
  
§9 KNIX-kurser o Avrostning 
 Ev. ändrade datum för KNIX-kurser enl. önskemål från Thomas Rådmyr.  
 Datum diskuteras på instruktörsträffen 11-12/3. 
  
 
§10 Aktiviteter 
 Det finns tillgång till ett Endurospår i Väse. Styrelsen gör ett studiebesök för att se 
 om området kan användas i utbildningssyfte. Ordföranden återkommer med lämpligt 
 datum. 
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 Instruktörssamling 11-12/3. Teknikutbildning hos Eurospeed i Glava och seminarium 
 på söndagen. MCT skickar inbjudan till funktionärerna och ansvarar för seminariet. 
  
   
§11 Hemsidan 
 Full koll. Ny information om Gruskörning skall in på hemsidan. 
 Webmaster har fått klartecken från Riks att det går att skicka s.k. massutskick till 
 alla medlemmar i SMC Värmland med support från Riks. 

  
§12 Övriga frågor 
 Inköp av profilkläder diskuterades för att få en enhetlig ”look”. Beslutades att 
 funktionärer skall erbjudas jacka och T-shirt kostnadsfritt. Beställning skickas till 
 webmaster och sista beställningsdag blir 12/3-2017. 
 Diskuterades att köpa in en GPS för att arkivera våra safariturer. Webbmaster 
 ansvarig. Kostnadstak 6000 SEK. 
 
  
§13 Kommande möte 
 11/3 i samband med instruktörsträffen. 
 
§14 Mötets avslutande  

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 
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