
 
Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 20220802 Nr 6 på 

Tullholmsgatan 1 i Karlstad 
 

§1 Mötets öppnande 

 Ordf. Jan Westergren hälsade styrelsen välkomna och  förklarade mötet öppnat. 

 

 

§2 Närvarande 

 Jan Westergren, P-T Lindberg, Jörgen Holmlund, Lars  Johannesson, Johan 

Holmstrand, Lennart Eriksson,  Dennis Dahlman och Per Sjöberg 

 

 

§3 Anmält förhinder 

 Peter Chakraborty och Tommy Jensen   

 

 

§4 Godkännande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 

 

 

§5 Föregående mötesprotokoll 

 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

 

 

§6 Rapporter 

 KNIX genomfördes 2/7 med 16 deltagare. 

 Tyvärr deltar lite för få instruktörer, vilket gör att  aspiranter får  ta 

ett för stort ansvar för tidigt.  

 MCT kontaktar "gamla" instruktörer o försöker "skaka liv"  i dem, så det kan bli 

flir resurser per tillfälle och därmed  lättare att supporta aspiranter.  

  

§7 Ekonomi  

 Ingen kassör närvarande. Önskemål om att få  ekonomiuppgifter mejlade 

till styrelsen innan varje möte  framkom. Kontakt med kassör görs av Per Sjöberg. 

 

 

§8  Mc Folket 

 Manusstopp 12/9. Utgivning av nummer 8  vecka 42.  

 

 

§9 Kursverksamheter 



 Förbättrad marknadsföring av VTC skall göras där man kan  se att det är en lång 

(1,9 km) o bra bana som byggs vid VTC  vid KNIXkurserna.  

 Översiktskarta med bansträckningen skall tas fram och  läggas upp på Fb-sida, för 

att locka fler deltagare.  

  

 

 

§10 Aktiviteter 

 Samarbete med FMCK inom "grusutbildning" diskuterades  för att kunna utveckla 

körningarna och ta del av FMCK:s  erfarenheter och övningar. 

 Samarbetet planeras under kommande "lågsäsong". 

 Peter Björk är kontaktperson. 

 

 Instruktörsdag planeras efter kursavslutning. Förslag på  datum är 24/9.  

 Genomgång av säsongens kurser (deltagarantal,  instruktörstäthet samt 

resultat) skall göras av  KNIXansvarig, Grusansvarig och deltagare på event med  Riks 

(storbana och Travel). 

   

 Agenda för dagen diskuteras på kommande möte. 

 

  Förslag på agenda tas fram av Johan Holmstrand. 

 

 Lista på alla uppgiftrer som skall verkställas vid  KNIXkurser  tas fram av 

Jörgen Holmlund. 

 

 Statistik om deltagare o instruktörer fixar MCT Dennis  Dahlman. 

  

 Information/rapport om styrelsens arbete och info. om  kommande event på 

riksnivå skall hållas. Ordf. och MCT  ansvariga.  

  

  

§11 Hemsidan 

 Förbättring av Fb-sidan m.h.a. fler inlägg skall göras.  Samtliga kurser/event bör 

innehålla några bilder samt  rapport. Inga långa inlägg behövs, men några kommentarer  om vad som hände är 

lämpligt.  

  

 

§12 Övriga frågor 

 Inga frågor behandlades. 

  

§13 Nästa möte 

 6/9 kl. 18.30 på Tullhusgatan i Karlstad  

  

 



§14 Mötets avslutande 

 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

  

 

 

 

 

 
  

Jan Westergren,    Per Sjöberg,    

     

Ordförande    Sekreterare 


