Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 23 oktober 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.


Clubshopen
Styrelsen beslöt inledningsvis att man skulle sälja den vid föregående möte behandlade
jackan "Topswede 6520" från Kristianstad Textil. En större beställning kan göras sedan
intresset har testats vid det kommande rådsmötet i Hallsberg. Det tycks finnas möjlighet att
till samma pris saluföra samma jacka i dammodell. Våra populära kepsar är helt slut och ny
beställning är gjord, men dessa kommer inte att vara klara för leverans förrän efter
rådsmötet.



Ekonomisk uppföljning mm.
Lars-Martin kommenterade i korthet klubbens nuvarande ekonomiska läge med ledning av
bl.a. utsända resultat- och balansrapporter samt saldolista. Utfallet är, med undantag för ett
par smärre poster, hittills gott. Antalet fullbetalande medlemmar i MCV Sverige är f.n. 5
579 (mot 5 558 vid föregående möte).



Genomgång av programmet inför rådsmötet i Hallsberg den 28-29 oktober
Jonas redogjorde i korthet för innehållet i den Power Point-presentation som han hade
skickat ut till styrelsen. Styrelsen tackade Jonas för det förtjänstfulla arbete som han har
lagt ner på denna presentation. Endast smärre ändringar och tillägg kommer att göras inför
helgen. Det är viktigt att sträva efter att varje punkt på programmet inte får inskränka tiden
för senare punkter. Slutligen diskuterade styrelsen i full enighet hur grupparbetena borde
läggas upp.



Rapport från MHRF:s stämma i Norrköping den 21 oktober
Ambjörn och Ola redogjorde för de viktigare punkterna under MHRF:s årsstämma nyligen.
Ola har vidare via mail under vårt möte översänt en sammanfattning av vad som tilldrog
sig.
o Några av de punkter som särskilt nämndes är att de tidigare s.k.
ordförandekonferenserna som också har hållits i Hallsberg ska fortsätta under 2018,
men nu kallas klubbkonferenser och att en ny runda besiktningsmannautbildningar
kommer att startas.
o Några större inträffade skador - bl.a. en större personskada från tidigare år som först
nu har medfört stora utbetalningar samt flera större bränder - kommer att göra att

den s.k. vinstdelningen från Folksam helt kommer att utebli för 2017 och även för
2018.
o Förbundets ekonomi kommer därför att vara ansträngd under en tid framåt.
Bidragande till det ekonomiska utfallet är också att en ny försäkringshandläggare på
MHRF:s kansli kommer att jobba parallellt med den gamle under c:a ett halvt år.


Hemsidan: egen sida för lokalavdelningarna (diskussion inför rådsmötet)
Jonas har väckt ett förslag om att man ger plats på vår hemsida för en sida, där våra
lokalavdelningar kan lägga in sina egna aktiviteter, alltså att i stort sett som idag sker under
"MCV Aktuellt" i vår tidning MC Veteranen, men med större aktualitet. Styrelsen ställde
sig positiv till Jonas förslag och frågan kan lämpligen tas upp vid det kommande rådsmötet.



MC-Mässan i Göteborg den 25–28 januari 2018
Lars-Martin meddelade att han nu har fått besked från mässan att vi kommer att få
disponera en monter av samma storlek som senast i Göteborg, men med direkt anslutning
till "huvudstråket" och inte som senast när vi var placerade lite "off-side".

