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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 171024 Nr 11 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, P-T Lindberg, N-Å Ingemarsson 
Lennart Eriksson, Jan Westergren o Per Sjöberg. 
 

§3 Anmält förhinder 
 Lars Olsson, Annette Sjöberg o Tommy Jensen 
 
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6 Rapporter 
 Grussafari genomförd i strålande väder 15-17/9 med 22 nöjda deltagare. Utgick 
 från Fattigskogens vildmarksby och besökte ett bygdemuseum i Nyskoga på fredag 
 em. På lördagen körde vi två grupper. De som körde på vägar körde 37 mil och de 
 som körde längre in i salladen körde 23 mil. Full dag alltså.:) 
 En ny GIA har anmält intresse inför säsong 2018. 
 Annika Olofsson från valberedningen på Riks vill komma på besök på ett 
 sammanträde i början av 2018. Ordf. håller kontakten. 
 Kontakt tagen med Geijersholms Herrgård ang. att ha en planeringsdag där 3/2 för 
 styrelsen. 
 
§7 Ekonomi 
 Ekonomin följer budgeten om än något mer positiv. 
 
§8 Mc Folket 
 Deadline för material 16/11. Utgivning 4/12. 
 
 §9 KNIX-kurser  
 Säsongen över. 
 
§10 Aktiviteter 
 Instruktörsdag planeras 13/1. Då planeras även pedagogikutbildning. MCT ansvarar 
 för att kalla utbildare. Lars bokar lokal. 
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 HLR-kurs, Först på olycksplatsen etc. etc. under våren. Kjell Johansson kontaktar 
 teamet i Säffle. 
 Fem anmälda till Storhelgen i Arlanda stad.  
 MCT skall ta upp diskussioner om standardisering av examinatorerna med anledning 
 av årets examinationer. 
 Resa till MC-mässan för våra medlemmar fredagen 26/1-2018. Lars kontaktar Stig 
 Andersson och samma bussföretag som ifjol. 
 Förslag på resa till MC-Collection i Sollentuna framkom.  
 Förslag på datum/ämnen tar Perta fram till nästa möte.  
  
§11 Hemsidan 
 Titeln ”klubbar” byts mot ”SMC-anslutna klubbar” 
 En del dokument behöver uppdateras.  
 Filmklipp kan med fördel läggas in. 
 

  
§12 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor kom upp.    
  
 
§13 Kommande möte 
 7/12 kl. 18.00 i Skeppet. P-T kollar om det är ledigt. Lars kollar resten.   
 
§14 Mötets avslutande  

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 
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