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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 190319 Nr 3 i HIMCC:s  lokaler i Skoghall 
 
 
§30 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade           mötet öppnat. 
 
§31 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Nils- Åke Ingmarsson, Lennart Eriksson, Jörgen  Holmlund, Jan Westergren, Per-
Thomas Lindberg, Lars Johannesson, o Per  Sjöberg. 
 Adjungerad Stewe Cato.   
  
§32 Anmält förhinder  
 Tommy Jensen, Annette Sjöberg o Lena Thorén 
 
§33 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§34 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§35 Rapporter 
 Instruktörsträff genomfördes med 16 deltagare. Minnesanteckningar fördes  av Lena Thorén. Bifogas 
protokollet.  
 
 MCT besökte Elmiamässan ”På väg” den14/3. På hemsidan (vänster sida)  finns numera en flik där vi 
motorcyklister kan anmäla ”trafikfaror” direkt till  Trafikverket. Viktigt att vi skriver att vi är motorcyklister. 
 
 Bildsekvenser där man kan se hur underglidningsskydd fungerar visades på  mässan för att ge 
mässbesökare information om värdet av detta för oss motorcyklister.  
  
 Alla entreprenörer har underglidningsskydd  som de kan montera, men ingen  vill betala merkostnaden 
tyvärr.  
 
 Tiden för reparationen av mitträcken (från olycka till utförd reparation)  överskrids ständigt. Skall vara max 
24 timmar och är oftast 14 dagar till två  månader. Kan man anmäla detta nånstans för att få effekt, så att 
 reparationer utförs i rätt tid? 
.  
§36 Ekonomi  
 Genomgång av fjolårets ekonomi inför årsmötet. 
 Utveckling av kontoplan fortsätter. 
  
 
§37  Mc Folket 
 Manusstopp 29/3. Utgivning av nummer 4 v.17  
 
 
§38 KNIX-kurser 
 Nya datum bokade enl. minnesanteckningar från 16/3. 
 Se bif. dok. 
  
§39 Aktiviteter  
 Kurs i handhavandet av GPS genomförs 6/4. 
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 Handlare tillfrågas om De vill medverka på Start2Ride i Grums 25/5.  
 Hondadagar blir det 12-13/4. SMC deltar.  
  
  
§40 Hemsidan 
 Uppdateras med stadgarna, samt säsongens olika kurser och evenemang. 
 
  
§41 Övriga frågor 
 Tröjbeställning utförs av Tommy Jensen. 
 MCT skickar ut erbjudandet om att få en tröja gratis till alla funktionärer.  Alla som vill ha en tröja 
skickar in storleksuppgift till Tommy Jensen. 
 
 SMC står för kostnaderna för deltagarna på Riksträffen 30/8-1/9 under  förutsättning att man deltagit vid 
minst tre tillfällen som funktionär.  
 
 Dagordningen inför årsmötet skall uppdateras enligt §7 i stadgarna. 
 Verkställs av sekreterare.  
 
  
§42 Kommande möte 
  Årsmötet 30/3 kl. 16.00 
 
§43 Mötets avslutande  
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

 Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 


