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Värmland 

Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 181206 Nr 10 i Karlstad 
 
 
§127 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade           mötet öppnat. 
 
§128 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Nils- Åke Ingmarsson, Jan Westergren, Jörgen  Holmlund, P-T Lindberg, Lars 
Johannesson, Lena Thorén o Per Sjöberg. 
 Adjungerad: Stewe Cato  
  
§129 Anmält förhinder  
 Tommy Jensen, Annette Sjöberg o Lennart Eriksson 
 
§130 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§131 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§132 Rapporter 
 Jörgen Holmlund som vice MCT rapporterar från  ”Storhelgen”. 
 
 Jan Westergren deltog i ”styrelsegruppen”. Några deltagare var helt novis  och en del hade mycket 
erfarenhet från styrelsearbete. Nyttiga diskussioner  även för en rutinerad styrelsemedlem som Jan 
.  
 Ingvar deltog i Ordförandekonferensen. Inget nytt under solen??? 
 
 Nyheten att SMC har blivit ”godkända och får ta emot MC-tillverkarnas  kvalitetsstämpel ”European 

Motorcycle Training Quality Label”.  släpptes under  konferensen till folkets jubel. 
 
 Beställda ”buffar” (300 st.)har kommit till kassören. Dessa skall delas ut till  medlemmar som deltar i 
något av våra evenemang. Ev. start på bussresan  till Mc mässan. 
  
 
§133 Ekonomi 
 Kassören redogjorde för det ekonomiska läget. Budgeten följs. 
 
  
§134 Mc Folket 
 Manusstopp 10/12-2018 nästa 21/1-2019  
 Utgivning v.3 och nästa v.13 
  
 
§135 KNIX-kurser 
 Kontakt tagen med Rådmyr (som driver Gocartbanan i Gustavsvik). 
 Förslag framkom från Rådmyr att ha kvällskurser gärna måndagar. 
 Samarbete med Örebro diskuterades.  
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§136 Aktiviteter 
 Planeringsmöte bestämdes till tisdagen 15/1 kl. 18.00 i Know It´s  konferenslokal. 
 MC mässan. Buss till mässan i Stockholm 25/1-2019 (Friends Arena)beställs  i möra av kassören. Tider 
o marknadsföring av resan återkommer Lars till. 
 
 Årsmöte beslutades att hållas 30/3-2019 kl. 16.00 i CMCK:s klubbstuga. 
 Sekr. frågar om klubben kan stå för lättare servering, samt tillhandahålla  
 Ordförande för mötet. 
  
  
§137 Hemsidan 
 Sköts perfekt av webbmaster 
 
  
§138 Övriga frågor 
 Värmland har fått extrapengar från Transportstyrelsen o tänker satsa på fler  mitträcken och fartkameror. 
Är detta rätt verkligen satsade pengar? Kan  man tänka sej att satsa en liten del av dessa på underglidningsskydd?  
 MCT söker dialog med Trafikverket efter kontakt med Maria Nordqvist  (SMC  Riks). 
  
 Beslutades att ingå Samarbetsavtal med Studieförbundet Vuxenskolan, för  att kunna driva 
studiecirklar/folkbildning i lämpligt ämne. 
 Första förslag på ämne är: Hur använder jag min GPS på bästa sätt?  
 
§139 Kommande möte 
 Planeringsmötet 15/1. Se § 136 
 
§140 Mötets avslutande  
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

 Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 


