Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) tisdagen den 15 augusti 2017.


Närvarande (uppkopplade): Ambjörn Eriksson (ordförande), Jonas Bruzelius (vice
ordförande), Lars-Martin Andersson (kassör), Lars ”Malke” Hjälmberg (sekreterare), Lars
Wiik (ledamot) och suppleanten Ola Johansson. Suppleanten Robin Thulin-Modigh hade
anmält förhinder.



Ekonomisk uppföljning
Kassören redogjorde i korthet för klubbens ekonomiska läge med ledning av bl.a. utsända
resultat- och balansrapporter samt saldolista. Med några smärre undantag följer vi den
antagna budgeten.



Clubshopen
Ola informerade om sina kontakter med tillverkare av jackor. Våra jackor har haft en stor
åtgång och är snart slut i vårt lager. Kristianstad Textil tycks f.n. vara det företag som bäst
kan tillgodose våra önskemål, inte minst för att de inte har några krav på
minimibeställningar.



P.G. Sjöbergs förfrågan om priser till träffen i Hoting den 19 augusti
Klubbens kontaktperson för MCV Jemtland, P.G. Sjöberg i Hoting, har hört sig för om
man kan få lite klubbmaterial till avdelningens träff i Hoting den 19 augusti. Styrelsen
konstaterar att avdelningen omstartade förra året och att det inte är fel att även denna gång
sponsra dem med klubbmaterial i ungefär samma utsträckning som då.



Informationer mm.
Avtalet om vår dators virusprogram har förlängts med två år.
Malke kommer under det kommande veckoslutet utan kostnad för lokalavdelningen
transportera ett antal överexemplar av MC Veteranen till MCV Bohus Dals museum i
Dals Ed.
Den anmärkningsvärt förhöjda avgiften i avtalet om vår frankeringsmaskin bör få sin
klarhet.



Hemsidan
Det har under senare tid ånyo uppstått problem med vår nuvarande hemsida, framför allt
såvitt avser bildhanteringen. Jonas har under senare tid undersökt möjligheterna att skapa
en ny och lätthanterligare hemsida. Han har mailat ut en testversion till styrelsen av en
lösning som skulle kunna passa oss. De i styrelsen som har hunnit ta del av testversionen
har tyckt den ser mycket bra ut och ser fram emot att under hösten kunna ta slutlig
ställning. Jonas återkommer alltså i ärendet inför kommande styrelsemöte.



Förberedelsearbetet inför Rådsmötet i Hallsberg den 28-29 oktober
En inbjudan enligt förra årets mall kommer inom kort att sändas ut från kansliet till
klubbens lokalavdelningar och specialsektioner.
Såvitt avser programmet vid Rådsmötet uppdrog styrelsen åt Ola, Jonas och Robin att i
samråd utarbeta ett förslag till vårt nästkommande styrelsemöte.
Ett intressant studiebesök hos en samlare av tidiga japanska motorcyklar är redan inbokat
under söndagsförmiddagen.



Deltagande i MHRF:s förbundsstämma i Norrköping
En inbjudan kommer inom kort från MHRF. Styrelsen kommer att anmäla Ambjörn till
stämman samt ytterligare en person, varom beslut får tas senare.



Nuläget såvitt avser MC-Mässan i Göteborg den 25-28 januari 2018
Lars-Martin har gjort en intresseanmälan till mässan samt en preliminärbeställning av
hotellrum, denna gång i Hotell Allén på Parkgatan 10. Vi har bedömt den något längre
gångvägen till mässan, jämfört med från mässhotellet som ligger i samma huskropp, har
varit att föredra, inte minst av kostnadsskäl. Det tycks dessutom vara möjligt för några av
klubbens representanter vid mässan att få övernatta hos en av våra klubbmedlemmar.



Närvaro vid Degebergamarknaden
Styrelsen stannade för följande förslag: Ambjörn kommer att tillfråga Git om hon kan
tänka sig ställa upp i vår klubbmonter under marknadsdagen, mot kompensation av två
lediga arbetsdagar. Lars åtog sig att transportera ut det av Git iordningställda
utställningsmaterialet på fredagen och montera upp det, medan Jonas åtog sig att på
motsvarande sätt montera ner materialet och återtransportera det till kansliet efter
marknaden. Ambjörn skulle dessutom höra med Carl-Gunnar och Majken om de kunde
tänka sig att hjälpa till i klubbmontern.

