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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 181110 Nr 9 på Värmlands Trafikcenter i Grums 
 
 
§113 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade           mötet öppnat. 
 
§114 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Nils- Åke Ingmarsson, Jan Westergren, Lennart Eriksson,  Jörgen Holmlund, P-T 
Lindberg, Tommy Jensen, Annette o Per Sjöberg. 
 Adjungerad: Stewe Cato  
  
§115 Anmält förhinder  
 Lena Thorén,   
 
§116 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§117 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§118 Rapporter 
 Anders Karlborg Vd för Värmlands Trafikcenter informerade om  anläggningen och de möjligheter 
som finns för att använda banorna i SMC:s  kursverksamhet. Efter mötet inspekterades anläggningen dels via 
promenad  och dels via  fyrhjulingar som blev rejält skitiga i det blöta vädret.  
 Anläggningen har stor potential och kan användas både inom Gruskurser  och Grundkurser. 
 
 MCT rapporterar angående svaret på remiss gällande Rv 63. Remissen finns  inlagd på hemsidan. Nils-
Åke fortsätter dialogen med Maria på Riks. 
 
 Diskussion fördes om att kontakta de politiker från Värmland som sitter i  Trafikutskottet. 
 Ev. bjuda in aktuella politiker till vår verksamhet, för att de ska få inblick. 
  
 Vi behöver ”öppna ögonen” på dessa politiker. Deras inkompetensnivå är  alldeles för hög. 
  
 På nästa möte bör en plan ang. kommunikation med Trafikutskottet  fastställas. Ev. skall ett AU 
tillsättas. Diskuterades att medlemmar som  inte är styrelsemedlemmar skulle kunna axla detta uppdrag. Känner vi 
nån  som kan tillfrågas? 
 
§119 Ekonomi 
 Ny kontoplan (mer utförlig) ska införas, så att det blir lättare att  utvärdera ekonomin och följa upp 
budgeten. 
 Förslag från kassör o revisor föredrogs. 
 
  
 
§120 Mc Folket 
 Manusstopp 10/12-2018 Utgivning v. 3 2019 
 Efterlysning av aspiranter skall skrivas i ”vår” spalt. 
 
 
§121 KNIX-kurser 
 Allmän diskussion om kommande kurser. 
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 Diskuterades om antal KNIX-kurser kommande säsong. Förslag att 3-4  kurser skall genomföras. 
  
§122 Aktiviteter 
 Buss till MC-mässan anordnas fredagen 25/1. Lars ordnar med buss o  biljetter. Funktionärer som varit 
aktiva under året bjuds på resan och  inträdet och ”vanliga medlemmar” bjuds på enbart resan. 
 
 Kommande Årsmöte? Per kontaktar Cristinehamns MCK om att få vara i  deras lokal. 30/3 eller 6/4.  
 
 Instruktörsaktivitet under vinterhalvåret diskuterades. 
 
 Boka Riksträffen hösten 2019 för alla instruktörer. 
 
 MCT rekommenderar alla instruktörer att delta på instruktörsdagen 20/5  på Gelleråsen. Alla 
”pushar” för att så många som  möjligt skall delta. 
 
 GMC kommer att öppna Triumphcenter. Kassör o webbmaster besöker GMC  för att diskutera annons 
inför öppnandet. 
 
 Diskuterades att ”aktiva” instruktörer inom vårt distrikt ska kunna vara  fripassagerare på andra 
delar av verksamheten. Ex.vis skall en KNIX- instruktör kunna vara delaktig på ”Grus för Nybörjare” som 
 kompetenshöjning utan kostnad om det finns plats. 
 
§123 Hemsidan 
 Webmaster kommer att med hjälp av bildmaterial från oss försöka fixa till en  ”banner” på Fb-sidan. 
 
  
§124 Övriga frågor 
 Antalet aktiva instruktörer sjunker tyvärr. Diskuterades hur vi gör för att  hålla standarden på 
utbildningarna. 
 
 En ”funktionärsdag” bör bokas under januari 2019 för att planera  kursverksamheten inför kommande 
säsong. 
 
 Diskuterades hur kommunikationen mellan instruktörer ska fungera.  Förslag om att använda Messenger 
framkom. Inga beslut tagna. 
 
 Alla platser som vi ska ha kurser på kommande år skall rapporteras in till  Riks senast  12/11. 
MCT  ansvarig. 
 
 Instruktörsdagar på Storbana (Gelleråsen) bokade 2019. 18/4,20/5,3/6, 4/8. 
 
  
§125 Kommande möte 
 Torsdag 6/12 kl.18.00. Kassören ordnar med förtäring till 19.30. 
 
§126 Mötets avslutande  
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
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 Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 


