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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 20201020 Nr 9 på Gjuterigatan 9 i 
Karlstad 
 
§112 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§113 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Jan Westergren, N-Å Ingmarsson,Lars Johannesson, Jörgen Holmlund P-T Lindberg, Tommy 
 Jensen, Lennart Eriksson, och Per Sjöberg. 
 Adjungerad Steve Cato.  
  
§114 Anmält förhinder 
 Lena Thorén. 
 
§115 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§116 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§117 Rapporter 
 MCT möte kommer att hållas 2/11 via nätet. 
 Instruktörsvästar kan beställas. Nils-Åke skickar ut info omdetta till funktionärerna inom distriktet. 
 Ordf. åker på möte i Arlanda 21/11. 
 Workshop gällande utveckling av våra gruskurser hölls i Säfsen 2-4/10 med två deltagare från Värmland. 
   
    
§118 Ekonomi  
 Ekonomin följer budget. 
 Fler klockor som används vid KNIXkurser har blivit inköpta och fixas med dekaler o färgfält av Rune 
 Lindberg. 
  
§119  Mc Folket 
 Manusstopp 26/10. Utgivning av nummer 1/21 vecka 49.  
 
§120 Kursverksamheter  
 Förslag inkom på att säskilt bjuda in ”customåkare” till våra kurser inför nästa säsong. 
 Diskussion om marknadsföring/reklam för våra utbildningstillfällen fördes. 
 Kontakt med körskolor, mc-firmor och ev. direktutskick till klubbar som är SMC-anslutna. 
 
§121 Aktiviteter 
 Säsongsavslutning för funktionärerna inom SMC Värmland blir 24-25/10.  
 Workshop om att utveckla övningarna på våra kurser och försöka koppla ännu mer till trafiken kommer att 
 genomföras. 
 
§122 Hemsidan 
 Webbmaster kommer att skicka förfrågan till deltagare om att få in bilder från verksamheten för att göra 
 hemsidan o Fb-sidan mer intressant som en del av vår marknadsföring. 
 
§123 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor togs upp. 
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§124 Kommande möte 
  Nästa möte blir 24/11 kl 18.30 på Gjutergatan 9. 
 
§125 Mötets avslutande 
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse 
 
 

Ingvar Pettersson, Ordförande  Per Sjöberg, Sekreterare 


