Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte i N:a Åsum lördagen den 24 februari 2018.
Närvarande: Ambjörn Eriksson (ordförande), Jonas Bruzelius (vice ordförande), Lars-Martin
Andersson (kassör), Lars "Malke" Hjälmberg (sekreterare), suppleanterna Robin Thulin-Modigh
och Ola Johansson samt (under §§ 1-5) kanslisten Git Palmquist. Ledamoten Lars Wiik hade
anmält förhinder.



Framtagande av budgetförslag för innevarande år
Det av kassören utsända utkastet till budgetförslag genomgicks i sin helhet, varvid förslag
kommer att underställas det kommande årsmötet för beslut.



Påskrift av verksamhetsberättelsen för 2017
Det av sekreteraren utsända förslaget till verksamhetsberättelse för 2017., skrevs under av
samtliga närvarande.



Slutliga kostnader för MC-Mässan i Göteborg
Samtliga kostnader från MC-Mässan i Göteborg nyligen har ännu inte kommit in. Det kan
dock redan nu konstateras att totalkostnaderna i år ligger c:a 50 % under motsvarande
kostnader i Göteborg 2016 och Stockholm 2017.



Elmia-mässan i påskhelgen
Styrelsen ställde sig bakom ordförandens budgetförslag för mässan. Evenemanget
kommer liksom tidigare år att genomföras i samarbete med Falbygdens MCV.



Hemsidan och Facebook
Denna punkt behandlades den här gången översiktligt och inga nya beslut fattades.



"Lagerstatus" för vad som finns att köpa i clubshopen
Vid genomgången kunde det konstateras att det f.n. inte finns behov av nyanskaffningar.
De nyligen inköpta samlingspärmarna ska för att täcka in våra inköpskostnader
fortsättningsvis säljas för 85 kronor/st.



MCV Sveriges deltagande vid andra evenemang under 2018
Styrelsen stannade för att vi under resten av året bör medverka vid Elmia-mässan, på
Sofiero, vid Nostalgia Festival i Ronneby, på "Vikingatider" i Löddeköpinge vid lämpligt
tillfälle samt vid Degeberga veteranmarknad.



Övriga frågor
Ola informerade om de ansträngningar han har gjort för att få fram s.k. miljömattor i
önskat utförande och till rimliga priser. Med tanke på vad som framkommit beslöt
styrelsen att t.v. inte upphandla några mattor. Ola kommer att lämna en summering till
protokollet.
Kort diskuterades också vad som vad det lider kan komma från de vid Rådsmötet särskilt
utsedda grupperna.
Vidare diskuterades också möjligheterna att till en rimlig kostnad ta fram visitkort till
styrelsens ledamöter.



Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte förväntas bli det konstituerande sammanträdet i samband med
årsmötet i Skepparslöv den 24 mars.

