Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 20 november 2017
Närvarande (uppkopplade): Ambjörn Eriksson (ordförande), Jonas Bruzelius (vice ordförande),
Lars-Martin Andersson (kassör), Lars "Malke" Hjälmberg (sekreterare), Lars Wiik (ledamot)
samt suppleanterna Robin Thulin-Modigh och Ola Johansson.


Ekonomisk uppföljning
Lars-Martin redovisade i korthet klubbens nuvarande ekonomiska läge med ledning av
bl.a. utsända resultat- och balansrapporter samt saldolista. Antalet fullbetalande
medlemmar är den 16 november 5 586 (mot 5 579 vid föregående möte).



Clubshopen
Git har meddelat att jackor i damstorlekar endast kommer att finnas till försäljning efter
beställning. Information om detta kommer att presenteras i MC Veteranen. De redan
beställda kepsarna har ännu inte levererats.



Tid och plats för årsmötet 2018
Efter det att inkomna offerter har visat att Skepparslövs Golfkrog är det i särklass
billigaste alternativet och att 2017 års årsmöte på samma plats uppskattades beslöt
styrelsen att förlägga även 2018 års årsmöte till Skepparslöv. Dagen fastställdes till
lördagen den 24 mars 2018 och kallelsen kommer att införas i det kommande numret av
MC Veteranen. Efter årsmötet inbjuds deltagarna att kostnadsfritt besöka Grand
Prix-museet på Råbelövs gods, där vi kan bese Rickard Bruzelius samlingar från
Skåneloppet och Sveriges Grand Prix som kördes på Råbelövsbanan åren 1952–1961.
Ambjörn ber Git definitivboka lokal och årsmöteslunch.



MC-mässan i Göteborg
Vi är anmälda till mässan den 25–28 januari 2018 i Svenska Mässan i Göteborg, har
tilldelats en klubbmonter om 40 kvm och erhållit faktura på monterhyran.
Huvudansvariga för klubbens närvaro vid mässan är Lars-Martin, Malke och Börje
Eriksson. Ambjörn erbjöd sig att tillse att erforderligt klubbmaterial transporteras upp till
Göteborg. Kommande hemtransport ska också bestämmas. Den informella arbetsgruppen
har nu att söka finna lämpliga hojar till montern - c: a 5 st. - ta fram ett förslag till schema
för deltagarnas tjänstgöring mm. och sedan stämma av det med styrelsen via t.ex. mail.



Elmia-mässan i påskhelgen 2018
Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med ett deltagande även 2018 - ihop med
Falbygdens MCV som åter har sagt sig vara intresserade om man får bidrag för sina
kostnader. Med ledning av vad som då framkommer får styrelsen fatta sitt slutliga beslut
vid nästkommande styrelsemöte .



Ansökan om bidrag till flyttning av Röda Kors-Albinen mm.
Representanter för Militärsektionen inom MCHK och MCV har ansökt om täckande av
kostnaderna för flyttning av den s.k. Röda Kors-Albinen från Malmö Tekniska Museum
till Autoseum i Simrishamn, där man har erbjudits en permanent utställningsyta.
Maskinen ägs gemensamt av de två klubbarna, varför eventuella kostnader bör delas lika
mellan dem. Styrelsen beslöt bevilja Militärsektionen de sökta ersättningen samt även
betala hälften av de kostnader som uppkommer när man nu är tvungen att teckna en
uppställningsförsäkring i Autoseum.



Inköp av ny bok till biblioteket
MC Veteranens redaktör Börje Eriksson har hemställt att inom ramen för kontot 4120 för
”Tidning redaktion/skribenter” få köpa boken ”Ventilsteurungen für
Hochleistungs-Motoren” som underlag för en artikel i tidningen.
. Styrelsen beslöt bifalla Börjes hemställan.



Rådsmötet i Hallsberg den 28-29 oktober
Minnesanteckningar från rådsmötet har sänts ut till klubbens lokalavdelningar och
specialsektioner. Ett flertal förslag har där väckts och arbetsgrupper har tillsatts, bl.a.
följande:
- en ”pilningsgrupp” har tillsatts (Börje Eriksson, Kent Elofsson och Kjell
Enarsson)
- en mall för visitkort ska tas fram (Jonas Bruzelius och Petter Högvard)
- särskild sida på hemsidan för lokalavdelningarna
- marknaden för s.k. miljömattor ska ses över (förslag från Olof Östberg)
- kansliets öppethållande för medlemmar vid återkommande tillfällen
- renoveringstips på hemsidan
- ökat utrymme för ”japaner” och småhojar i vår tidning
- önskan om hjälp med att bilda s.k. mekargrupper inom lokalavdelningarna



Styrelsen beslöt att fortsättningsvis vid kommande styrelsemöten följa upp de vid
rådsmötet väckta förslagen.
Redan nu beslöt styrelsen att på Olas eget förslag uppdra åt honom att se över marknaden
för de s.k. miljömattorna och därefter återkomma till styrelsen med det förslag denna
översyn kunde leda till.

Såvitt avser öppethållande av kansliet för medlemsbesök vid återkommande tillfällen
ansåg man i styrelsen att det inledningsvis kunde vara lämpligt att hålla öppet på försök
en söndag i maj och en dito i september, där representanter för styrelsen skulle närvara.
Beslut om den närmare förläggningen av dessa dagar får fattas vid ett kommande
styrelsemöte. Inkomna på diskussion om s.k. mekargrupper uppdrog styrelsen åt Malke
att tillfråga MCV Väst om man var villiga att i en kortare artikel i vår tidning berätta hur
man där har gått tillväga när man har behandlat denna fråga.



Övriga frågor
Framför allt en av våra s.k. roll-ups är trasig och behöver bytas ut. Styrelsen beslöt att
beställa två nya som ska vara klara inför MC-mässan i Göteborg. Jonas tog på sig att se
över layouten innan den slutliga beställningen görs.

