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Protokoll fört vid SMC-Värmlands styrelsemöte 20210427 Nr 3 via Teems 
 
§1 Mötets öppnande 
 Ordf. Ingvar Pettersson hälsade styrelsen välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Närvarande 
 Ingvar Pettersson, Jörgen Holmlund, P-T Lindberg, Tommy Jensen, Jan Westergren, Lennart Eriksson och Per 
 Sjöberg. 
 Adjungerad Stewe Cato 
   
§3 Anmält förhinder 
 Lena Thorén, N-Å Ingmarsson och Lars Johannesson. 
 
§4 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes 
 
§5 Föregående mötesprotokoll 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§6 Rapporter 
 KNIX kurs för funktionärer genomfördes 18/4 med ett 20-tal deltagare. 
 KNIX kurs genomfördes 25/4. 28 deltagare var anmälda, men endast 14 kom på kursen. 
 Med de restriktioner som FHM kräver, så blev inskrivningen lite besvärligare och tog mer tid men allt 
 fungerade ändå bra och deltagarna var nöjda.  
 
§7 Ekonomi   
 Resultatet för 2020 blev cirka 19.000:- minus, till stor del beroende av att tält som skall användas vid kurser 
 och event köptes för 14.000:- 
  
§8  Mc Folket 
 Manusstopp 3/5. Utgivning vecka 21.  
 
§9 Kursverksamheter? 
 Fler KNIX kurser planeras under hösten. Lämpliga datum bokas av MCT. 
 Två dagar med kompetensutveckling för funktionärer planeras unde säsongen av MCT. 
 Planering av dagstur den 6/6 där medlemmarna bjuds in att delta. Det kommer att vara en 
 ”grusslinga” och en ”asfaltslinga”. Planeringen görs av Ulf Lidström o Per Sjöberg 
  
 
§10 Aktiviteter Årsmötet?  
  Årsberättelse och ”ekonomipapper” inskickade till Riks. 
 Valberedningen har i uppdrag att hitta ”ny” kassör. De har lyckats och tillsättningen sker genom 
 ”fyllnadsval” eftersom nuvarande kassör har ett år kvar av sin mandatperiod. 
 
§11 Hemsidan 
 Inga frågor. 
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§12 Övriga frågor 
 Årsmötet flyttas fram till kl. 19.00 p.g.a. att flera av styrelsens medlemmar jobbar som funktionärer på KNIX 
 kursen som slutar 17.00 och skall hinna hem o koppla upp sej. 
 
 
§13 Kommande möte 
  Nästa möte blir årsmötet 29/5 kl.19.00 via Teems. 
 
§14 Mötets avslutande 
 Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse 
 
 

Ingvar Pettersson, Ordförande  Per Sjöberg, Sekreterare 


