
Välkomna till SMC Värmlands årsmöte 

2020 den 14/3 kl. 16.00 i Goodguys 

klubbstuga på Brännaregatan 6 i Årjäng. 
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Protokoll fört vid SMC-Värmlands årsmöte 2020-03-14 i Goodguys klubbstuga på Brännaregatan i Årjäng 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordf. Ingvar Pettersson hälsade årsmötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet. 

Till ordförande för mötet valdes Tony Schyman 
Till protokollförare valdes Per Sjöberg 

 
§3       Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll. 
  Till justerare valdes Patrik Svärd 070-476 52 70 och Sven-Gösta Lundberg   
 svengosta.lundberg@gmail.com 
  
§4 Fastställande av röstlängd 
  Röstlängden fastställdes (bilaga 1).   15 stycken mötesdeltagare. 
 
§5 Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
  Årsmöteskallelsen har gått ut i MC-folket nummer 2 - 20  (utgivning v. 3)     samt på SMC 
Värmlands hemsida 1/1-2020. 
  Mötet beslutade att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§6 Godkännande av dagordningen 

 Mötet godkände dagordningen. 
  

§7       Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
  Verksamhetsberättelsen föredrogs, godkändes och lades till handlingarna.    (Bilaga 2). 
 
§8 Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om  disposition av 
över eller underskott i enlighet med balansräkningen. 
  Den presenterade resultat-och balansräkning fastställdes. (Bilaga 3) 
   
   
§9 Föredragning av revisorernas berättelse 
  Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes. (Bilaga 4). 
  
§10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Mötet beslutade tillstyrka styrelsen ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas förslag. 
 
 

§11 Behandling av motioner som stadgeenligt framlagts av distriktsorganisationens  medlemmar, 
klubbar samt förslag från styrelsen eller riksorganisation 

Inga motioner inkomna till styrelsen. 
 

§12 Fastställande av verksamhetsinriktning (Verksamhetsplan) 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet. (Se bilaga 5). 
 
 
 

§13 Fastställande av budget 
Budgetförslaget föredrogs av kassören och godkändes. (se bilaga 6). 
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§14 Val av ordförande till styrelsen för ett år 
Mötet omvalde Ingvar Petterson som ordförande på ett år. 

 
§14 Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen på två år 
  
  Val av kassör på två år.  Lars Johannesson valdes. 
  Val av vice sekreterare på två år.  Per-Thomas Lindberg valdes. 
  Val av en ledamot på två år. Nils-Åke Ingmarsson valdes. 
   

 
§16 Val av minst två suppleanter till styrelsen på ett år  
   

Omval av Lena Thorén 
Omval av Lennart Eriksson 
Omval av Jörgen Holmlund 

 

§17 Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år 
Omval av Maria Andersson (sammankallande)  
Omval av Urban Jernbro och omval av Dan Brunzell som suppleant. 
 

§18 Val av två ledamöter till valberedningen 
Steve Cato, (sammankallande). Ytterligare en person kan väljas senare. 
 

§19      Övriga ärenden. Inga för distriktsorganisationen bindande beslut kan fattas under  

           denna punkt. 

   

 

§20      Mötets avslutande 

Mötets ordförande tackade för visat intresse, och avslutade mötet. 
 

 

 

 

Ordförande Tony Schyman     Sekreterare Per Sjöberg 

 

 

 
Justerare Patrik Svärd    Justerare Sven-Gösta Lundberg 





 
”Verksamhetsåret” omfattar 20190101-20191231 
 
 
 
Medlemmar 
 
SMC-anslutna klubbar i distriktet är för närvarande 22 st. 
 
Arngrims MC  Bauer MC Bôrgens MC       Christinehamns MCK  Clear River MC
  
Dunk MC      Ekshärads MC       FMCK Värmland    Foxen MC    Goodguys MC    
 
 Hammarö Islanders MCC    Jösse MC  Lesjöfors MC SteelRiders Old Biker´s MC 
 
Oldtimers MC  Power Riders     Silverfox Motorcycle club     Skogens MC    
 
The Hot Shot MC Gliders    Tors MC Trafikverkets MC-klubb 
 
Åmotfors MC  
 

Möten 
 
Styrelsen i SMC Värmland har haft 11 stycken protokollförda möten varav ett var 
konstituerande för styrelsen. 
 
Medlemsantalet för SMC i Sverige var vid senaste årsskiftet 64399. 
Värmlandsdistriktet hade 1947 medlemmar.  
 
 
 

Instruktörer/ Kurser/ Aktiviteter 
 
Verksamhetsåret började 15/1 med planering av årets kurser. 
 
 
 Sista fredagen i januari bjöd SMC sina medlemmar på resan till MC-mässan i Stockholm. Vi 
fyllde en stor buss (58 medlemmar) och det blev en uppskattad aktivitet. 
 
 
 
I år har 21 instruktörer varit aktiva under säsongen, varav två från SMC Örebro och en från 
SMC Västra Götaland. 
 
Sex aspiranter har jobbat under säsongen varav en har tillkommit under året. 
 



Två möten för instruktörer/funktionärer har genomförts under säsongen. 
Ett på våren inför uppstart och ett på hösten för avslutning, summering och utvärdering. 
 
Det har anordnats ”funktionärsdagar” på Gelleråsen i Karlskoga för våra instruktörer. Detta 
innebär utbildning i lite högre tempo och några av våra instruktörer har deltagit. 
 
 
Kursverksamheten 2019 har varit omfattande. 
 
I april genomfördes två avrostningar med totalt 16 deltagare samt en GPS-utbildning med 10 
deltagare. 
 
Knixkurser har genomförts vid tre tillfällen i Kristinehamn med ett sammanlagt antal 
deltagare på 44 st. Vid Värmlands Trafikcenter i Grums har fyra Knixkurser genomförts med 
32 deltagare. Kurserna får fortsatt bra kritik av deltagarna vilket är glädjande. 
 
Grustur/grussafari har genomförts med totalt 48 deltagare vid två olika tillfällen. Guider har 
varit medlemmar i SMC Värmland och detta har varit uppskattade tillställningar där 
deltagarna kommer från hela Mellansverige.  
Boenden som Gräsmarksgården och Fattigskogens vildmarksby i Yttermalung har varit 
populära. 
 
Gruskurser har genomförts vid två tillfällen med 17 deltagare. 
 
SMC Riks anordnar varje år en ”Storkurshelg” för styrelsemedlemmar från hela Sverige och i 
år deltog fyra personer från SMC Värmland.  
 
Start 2 Ride genomfördes i samarbete med regionens Mc-handlare och Värmlands 
Trafikcenter och samlade 49 deltagare.  
 
 
Totalt har 167 personer deltagit i kursverksamheten under 2019 och fyllt 216 platser. 
 
 
Könsfördelningen är 140 män och 27 kvinnor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 













 
 

Verksamhetsplan 2020 
 
Kvällsseminarier under vintersäsong 
 
Resa till MC-mässan fredagen 24/1-2020 
 
Rekrytera fler funktionärer/instruktörer framförallt på grussidan 
 
Vidareutbildning av befintliga funktionärer 
 
Grundkurser (Avrostning) 
 
KNIX-kurser  
 
Gruskurs för nybörjare (Livrädd för grus) /Grussafari  
 
Delta i utåtriktade motorcykelrelaterade aktiviteter (mässor, motordagar, etc.…) 
 
Examinera några instruktörer under säsongen 
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