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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte  130803  Nr 9 efter KNIXkursen på 
Bredvik 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

Ingvar Pettersson, Maria Andersson, Nils-Åke Ingmarsson, Lars Johannesson, Annette 
Sjöberg o Per Sjöberg. 
Adjungerad: Jon Johansson 
 

  
 §3 Anmält förhinder 

P-T Lindberg, Lars Olsson, Steve Cato o Susann Skåtar  
  
§4 Godkännande av dagordning   
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6 Rapporter 

”Bonndag” hölls 13/7 med 13 deltagare mestadels instruktörer. 
 

 
§7 Ekonomi 

Ekonomin följer budgeten. 
 

   
§8 Mc Folket 

Deadline är 5/8. Då skall info o kallelse till årsmötet vara med. 
 
 

§9 KNIX-kurser 
KNIX-kurs genomfördes i Kristinehamn med nio deltagare 28/7 och KNIX-kurs i 
Åmål genomfördes idag med tre deltagare. 
 

§10 Aktiviteter 
Planerat program för säsongen fortsätter. Endast en KNIX-kurs kvar och den 
genomförs 10/8 på flygplatsen i Råda.  
Gruskurs/grustur i september diskuterades. P-T Lindberg och Per Sjöberg är 
ansvariga för att detta genomförs på lämpligt datum. Det kan bli en tvådagarstur. 
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Anders Nordén är tillfrågad om att vara guide i de värmländska skogarna. 
Tips från SMC-medlem ang. kursverksamheten (mer support till folk som vill/håller 
på att ta körkort)diskuterades. Övningsbanan på gamla flygplatsen är stängd för 
egen träning, och kommer att stängas även för körskolorna inom kort. 
Hur kan SMC Värmland hjälpa till? Vilka resurser har vi etc. etc.? 
 
SMC Riks har ett samarbete med Holland i ett projekt som kallas ”Praktisk 
riskutbildning i trafik”. SMC Värmland skickar en instruktör på 
kompetensutveckling. MCT ansvarar för uttagningen. 
 
Årsmötet kommer att hållas lördagen 26/10 i HIMCC:s lokaler i Skoghall. Tid 
återkommer vi till i kallelsen. 
 

§11 Hemsidan  
Värmlandssidan fungerar bra tack vare en snabb o effektiv webbmaster. 
 
 

§12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§13 Kommande möte 
 19/9 kl.18.30 i HIMCC:s lokal i Skoghall. 
  
 
§14 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 
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