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Värmland 

Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 190917 Nr 10 på  
Fordonsmuséet i Arvika. 
 
 
§128 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade           mötet öppnat. 
 
 
§129 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Jan Westergren, N-Å Ingmarsson, Lars  Johannesson, Lennart Eriksson, Lena Thorén, 
Tommy Jensen, Jörgen  Holmlund o Per Sjöberg. 
  
   
§130 Anmält förhinder  
 P-T Lindberg och Annette Sjöberg 
 
 
§131 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
 
§132 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
 
§133 Rapporter 
 Säsongens kursverksamhet i siffror. Se bilaga 1. 
 
 
§134 Ekonomi  
  Resultatet för räkenskapsåret ser ut att bli något bättre än budget. 
  
  
§135  Mc Folket 
 Manusstopp 9/12. Utgivning av nummer 2 vecka 3 2020.   
 
  
§136 KNIX-kurser 
 SMC har haft möte med Värmlands Trafikcenter (VTC) ang. fortsatt  samarbete.  
 SMC kan använda övningsområdet för KNIX-kurser och Gruskurser upp till  10 ggr/säsong. Där finns 
även förråd, och lokal för sammanträden som SMC  
 får disponera. 
 Hyreskostnad för detta upplägg föreslås till 20 000: -/år.  
 Styrelsen beslutar att acceptera förslaget och MCT kontaktar VTC. 
 Beslutades att köpa in gasolgrill och transportfordon för att förenkla  förarbete och servering vid 
kurstillfällena. Jörgen ansvarig. 
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§137 Aktiviteter 
 Storkurshelgen 15-17/11 
 Buss hyrs hos Heintz Bil i Åmål. Fem ur styrelsen deltar. 
 
 SMC kommer att anordna bussresa till MC-mässan i Göteborg fredagen 24/1. 
 Lars Johannesson ordnar med buss. Anmälningar sköts enl. samma princip  som tidigare år, dvs. 
funktionärer har förtur och sedan släpps resterande  platser till SMC-medlemmar. 
 
 HLR-kurs kommer att anordnas 22/2 eller 14/3. Kjell Johansson ansvarig. 
 
 Planer finns att anordna kurs i GPS-hantering. Jörgen kollar med en  ”sakkunnig” om medverkan som 
kursledare.  
 
 Planeras att ha ”mekkurs light” (justering av handtag, kedjespänning,  kontroll av bromsbelägg etc.) som 
en station på Avrostning. Behovet är stort. 
  
  
§138 Hemsidan 
 Funkar bra när det kommer in material. 
 
  
§139 Övriga frågor 
 Beslutades att köpa in ”trottoarpratare” för att lättare kunna informera på  KNIX-kurser. Tommy 
Jensen ansvarar för inköp. 
 
§140 Kommande möte 
  10/12 kl.18.00 i konferenslokalen Blåsten vid Inre Hamn (Tullhusgatan 1 A) i  Karlstad. 
 
§141 Mötets avslutande  
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.  
 

 

 

 

 

 Ordförande Ingvar Pettersson   Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 


