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Värmland 

Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 180826 Nr 7 efter Knixen på Gustavsvik 
Kristinehamn 
 
 
§85 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade           mötet öppnat. 
 
§86 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Lars Johannesson, Nils- Åke Ingmarsson, Jan  Westergren, Lena Thorén, Lennart Eriksson, 
Jörgen Holmlund, P-T  Lindberg, Annette o Per Sjöberg.  
  
§87 Anmält förhinder o Adjungerade 
 Tommy Jensen o Stewe Cato.  Adjungerade Bijan Taheri och Hans Thorén  
 
§88 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§89 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§90 Rapporter 
 Till Topz.  
 Jan W. informerade om att fem man ur SMC Värmland kommer att reka  
 (1/9-6/9) inför Till Topz 2019 för att se om vi kan driva detta projekt vidare i  Elving Sollie´s anda. 
  
 Instruktörsdag genomförd vid Alster 28/7. 12 instruktörer deltog i  utbildningen. Positiv respons och 
nyttigt. 
 
 Till Grussafarin på Fattigskogen är det 20 anmälda + 3 instruktörer idag  (26/8) 4 platser kvar 
alltså. 
 
 Grus för Nybörjare genomfördes i Sandbräckan, Brunskog den11/8 med 6  deltagare från Stockholm, 
Malung och Värmland. 
 
§91 Ekonomi 
 Genomgång av budget. 
 Förslag framkom om att införa en mer specificerad kontoplan. 
 Kassör o revisor jobbar vidare med uppdraget. 
  
 
§92 Mc Folket 
 Manusstopp 24/9. Utgivning v.43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§93 KNIX-kurser  
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 Diskuterades ännu en gång om hur vi ska göra med förskottsbetalning vid  anmälan till KNIXkurser. 
Orsaken är som tidigare att deltagare anmäler sej 
 och sedan inte dyker upp vid kurstillfället, vilket medför att vi förlorar  intäkter.  
 Beslutades att förskottsbetalning skall införas. 
 Frågan diskuteras vidare under vintern eftersom säsongen snart är slut. 
 Kassören kollar om det finns möjligheter att använda Swish även för  återbetalning (av lägre summa) till 
deltagare som inte kommer på  kursen. 
 Sista kursen för säsongen anordnas 2/9. 13 anmälda i dagsläget. 
 
  
§94 Aktiviteter 
 Anmälan till Storkurshelgen som hålls 17-18/11 på Arlanda Konferenscenter. 
 Sista anmälningsdag 5/10 och de som vill delta anmäler sej själva. 
 
§95 Hemsidan 
 Inga kommentarer 
  
§96 Övriga frågor 
 Diskuterades att ta fram ett ”tackkort” för att kunna skicka till  samarbetspartner. Tommy Jensen 
tillfrågas om att fixa detta. 
  
 Förslag till inköpslista inför KNIXkurser finns framtagen av Lena Thorén. 
 
 Förslag att välja Jörgen Holmlund till vice MCT framkom. 
 Mötet beslutade att välja Jörgen enl. förslaget. 
 
 Beslutades att köpa Kaffebryggare (proffsmodell Coffey Queen) 2st. demo á  1600: - st. Per Sjöberg 
fixar. 
 
 Beslutades att köpa 20 ”kinahattar” för att använda vid olika  övningstillfällen. Jan Westergren fixar. 
 
  
§97 Kommande möte 
 10/10 kl.18.30 i Wermlandslarms lokaler Mejerigatan 2, Karlstad. 
 
§98 Mötets avslutande  
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

 Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 


