Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 18 september 2017.
Närvarande (uppkopplade): Ambjörn Eriksson (ordförande), Jonas Bruzelius (vice ordförande),
Lars-Martin Andersson (kassör), Lars "Malke" Hjälmberg (sekreterare) samt suppleanterna
Robin Thulin-Modigh och Ola Johansson. Ledamoten Lars Wiik hade anmält förhinder.


Ekonomisk uppföljning
Kassören redovisade i korthet klubbens nuvarande ekonomiska läge med ledning av bl.a.
utsända resultat- och balansrapporter samt saldolista.



Clubshopen
Två förslag till nya jackor har framtagits av Ola. Efter utprovning vid skilda tillfällen
stannade styrelsen för att t.v. beställa tre jackor av varje storlek av jackan "Topswede
6520" (med klubbens logga) från Kristianstad Textil, Ola gör beställningen.
Jackorna bör tas med till Rådsmötet i Hallsberg den 28–29 oktober för att få
medlemmarnas syn på dem innan en ny, större beställning eventuellt görs.
Våra kepsar har haft en strykande åtgång och är f.n. helt slut. Ambjörn ber kansliet nu
beställa ytterligare 100 kepsar, där utpriset bör kunna sättas till 70 SEK.



Program inför Rådsmötet i Hallsberg den 28–29 oktober
En grupp, bestående av Jonas, Ola och Robin, har diskuterat upplägget av
programpunkterna vid årets Rådsmöte. Jonas kommer inom kort att till styrelsen
översända ett utkast till program som styrelsen via mail kan ta ställning till.



Slutsummering av klubbens medverkan vid Degebergamarknaden
Vid höstens Degebergamarknad hade Lars Wiik transporterat och monterat upp allt
material i vår monter. I montern återfanns under dagen Git och Majken och - från tid till
annan - Ambjörn. Ur vår synpunkt löpte allt lugnt och några nya medlemmar fick vi. Allt
material transporterades efter marknaden tillbaka till kansliet av Jonas.



Den nya hemsidan
Styrelsen uttryckte sin tacksamhet över det arbete Jonas har lagt ner på att få till en enkel
och fungerande ny hemsida. Ytterligare förbättringar är att vänta.



Riktad Facebook-kampanj
På förslag av Jonas beslöt styrelsen att ställa sig bakom en riktad Facebook-kampanj för
t.ex. medlemsvärvning. Jonas återkommer till styrelsen med ett förslag som man kan ta
ställning till via mail.



Ny hosting av e-post
Vårt nuvarande avtal innebär att vi kan disponera tio mailadresser. Vid anslutning till t.ex.
one.com blir det möjligt att ha långt flera.



MC-mässan i Göteborg den 25–28 januari 2018
Intresseanmälan har gjorts sedan tidigare. Lars-Martin återkommer när ytterligare
information finns att ge och fler beslut behöver fattas.



Övriga frågor
1. Såvitt avser avtalet om vår frankeringsmaskin har vi haft ett treårigt avtal som nu
har löpt ut. Det nya avtalet är också på tre år och vi gör en klar besparing genom
att använda oss av maskinen, trots att avgiften har höjts väsentligt.
2. Klubbens anmälda representanter vid MHRF:s förbundsstämma i Norrköping
lördagen den 21 oktober är Ambjörn och Ola.
3. Styrelsen diskuterade vad det kan komma att innebära att vinstdelningen från
MHRF - p.g.a. en inträffad större skada - helt föreslås utebli detta år enligt
förbundets budgetförslag. Lars-Martin åtog sig att kontakta förbundet för att räta
ut en del frågetecken i god tid före stämman.

