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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 151208 Nr 2 på Karlstads 
praktiska skola 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

Ingvar Pettersson, Lars Johannesson, Nils-Åke Ingemarsson, Maria Andersson, Lena 
Thorén, Lennart Eriksson och Per Sjöberg. 
Adjungerad Susanne Ring, Judy Hollstedt 
 
 

§3 Anmält förhinder 
 Annette Sjöberg, Tommy Jensen, P-T Lindberg 
  
  
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6 Rapporter 
 Instruktörshelgen 14-15/11 avverkades med 16 personer. Genomgång av årets 
 aktiviteter/kurser och planering för nästa år genomfördes under 
 söndagsförmiddagen. Ytterligare en har anmält intresse att bli instruktör kommande  
 säsong, alltså totalt tre nya instruktörer som skall utbildas.  
 
§7 Ekonomi 
 Kassören ordnar så vi kan använda Swish för kursbetalning etc. kommande säsong. 
  

 
§8 Mc Folket 
 Länsinformatören har koll på utgivningsdatum o stoppdatum för MC-folket. 
 
 
§9 KNIX-kurser 
 Planer inför kommande säsong. Eftermiddagskurserna var lyckade och kommer att 
 fortsätta nästa säsong. Kursstart skall vara en timme före körningen börjar, för att 
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 deltagarna skall vara med när besiktningen utförs tillsammans med instruktör. 
 Målet är att öka den tekniska förståelsen för Mc:n hos föraren. 
§10 Aktiviteter 
 HLR-utbildning skall genomföras. Kjell Johansson (Skrusserud-Kjell) har kontakt med 
 kompetent instruktör i Säffle. 
 TRU-utbildning skall genomföras som pilotutbildning för instruktörer 16/4 11.00. 
 Plats: HIMCC:s klubbstuga med omnejd. 
 Datum för KNIX-kurser fastställs på nästa möte. 
 Målet inför kommande säsonger är att homologisera våra utbildningar, så 
 internutbildning skall hållas under vintern. En kväll per steg i utbildningen där vi 
 pratar oss samman för att få jämnare kvalitet på utbildningarna. 
 
§11 Hemsidan 
 Låg aktivitet för tillfället p.g.a. lågsäsong. 

  
§12 Övriga frågor 
 Idéer om vinteraktiviteter framfördes. Förslag hittades på Facebook och kommer 
 från Göteborgsregionen Bl.a. boka en pub/Pizzeria och bjuda in Mc-
 folk. Mötet tyckte att det redan finns många pubkvällar etc. för Mc-folk i regionen. 
  

 
§13 Kommande möte 
 16/1 kl.10.00 på Scandic Gullbacken.  
 
§14 Mötets avslutande  

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 
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