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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 170912 Nr 10 i HIMCC:s 
klubbstuga i Skoghall 
 
 
§1 Mötets öppnande 

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

Ingvar Pettersson, Lena Thorén, Lars Johannesson, Lennart Eriksson, Lars Olsson Jan 
Westergren, Annette o Per Sjöberg. 
 

§3 Anmält förhinder 
 P-T Lindberg, N-Å Ingemarsson  
 
   
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
  
§6 Rapporter 
 Instruktörsdag genomförd med 18 deltagare. 
 Fyra instruktörsaspiranter deltog i examination i Västerås. Tre blev godkända. 
 Synpunkter framkom på examinationen som upplevdes som ”oproffsig” och ojämn 
 kvalitetsmässigt. MCT rekommenderas att kommentera detta. En skrivelse har redan 
 skickats till Riks.  
 
 
§7 Ekonomi 
 Ekonomin följer budgeten om än något mer positiv. 
 
 
§8 Mc Folket 
 Inga kommentarer. 
 
  
§9 KNIX-kurser  
 Sista KNIX:en genomförd med 17 deltagare. Många deltagare vid varje tillfälle. Hela 
 säsongen har varit positiv både för deltagare (med många positiva kommentarer)och 
 instruktörer. Känns bra helt enkelt. Högsta deltagarantalet på alla år hittills. 
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§10 Aktiviteter 
 Geijersholm Herrgård har hört av sej ang. samarbete. De driver B&B och har haft 
 ett antal ”bikergäng” som besökt dem under säsongen. 
 P-T Lindberg håller kontakten och frågar om vi kan ha planeringsdagen där i 
 början av december eller januari. Delvis för att skafffa oss en uppfattning om 
 vilket samarbete vi kan ha.  
 Instruktörsdag på Gelleråsen 15/9. Lennart deltar. 
 22 anmälda till Grussafarin inkl. guider.  
  
§11 Hemsidan 
 Rullar på, men Fb-sidan används mer o mer.  
 

  
§12 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor kom upp.    
  
 
  
§13 Kommande möte 
 24/10 i HIMCC:s lokaler (som vanligt).  
 
§14 Mötets avslutande  

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 
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