Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 7:e maj 2018.
Närvarande: Ambjörn Eriksson (ordförande), Lars Wiik (vice ordförande), Lars-Martin Andersson
(kassör), Ola Johansson (sekreterare), Torgny Karlsson (ledamot) samt suppleanterna Lars
"Malke" Hjälmberg och Petter Högvard.



Clubshopen
Små klistermärken på väg att ta slut annars allt normalt avseende clubshopen.



Ekonomisk uppföljning
En portohöjning har genomförts 2 maj, kassören påpekade att det dock fortfarande finns
möjlighet skicka B-post med 50 öres rabatt för brev frankerade i frankeringsmaskin



Skall vi inlemma betalningsfunktionen Pay Pal?
Styrelsen fann att det finns både kostnader och problemställningar avs konton i samband
med Pay Pal och konkluderade med att vi skall lägga till klubbens IBAN (International
Bank Account Number) på våra utskick så att medlemmar bosatta utomlands (främst
Europa) lätt kan göra sina inbetalningar. Git uppdras att lösa detta, ev. med hjälp av Petter.



Digitalisering av medlemsregister
Frågan diskuterades och det beslutades att Lars-Martin och Lars W utreder vilka system
som finns på marknaden och vilka villkor, ekonomiska och andra, som gäller. Frågan
diskuteras vidare på nästa styrelsemöte 12 juni.



Hemsidan och Facebook
Styrelsen visade en enig ambition att få mera liv i vår hemsida. Det beslutades att styrelsen
själva skall bidra med ett inlägg på hemsidan eller Facebook efter varje styrelsemöte. Efter
detta möte bidrar Petter med en liten artikel om en mc-resa till en av lokalföreningarna.
Lokalföreningarna uppmanas också att lägga in intressant material på hemsidan/Facebook.



One.com (eller annan e-postlösning)
Klubbens infoadress har mha Jonas Bruzelius (stort tack till Jonas) migrerats till one.com

vilket kommer att ge en billigare och bättre E-postlösning. Det finns möjlighet för
styrelsemedlemmarna att ha en e-postadress i domänen mcveteranerna.se. Flera
styrelsemedlemmar har nappat på detta.


Planerade aktiviteter under resten av året (Alla)
Ambjörn kommer att representera klubben vid Nostalgia i Ronneby. Klubbens närvaro vid
DAK-marknaden kommer att hanteras med hjälp av två klubbmedlemmar Carl-Gunnar och
Majken Andersson. Degebergamarknaden kommer att bemannas av Git och Torgny.
Torgny kommer möjligen också att representera vid Årsracet i Linköping. Torgny
undersöker kostnader för detta och redovisar vid nästa styrelsemöte då beslut också tas. Ola
planerar att delta på NV-rallyt i Uppsala och då i begränsad omfattning marknadsföra
klubben. Rådsmötet planeras att genomföras traditionsenligt sista helgen i oktober.
Ambjörn undersöker möjligheterna att hålla rådsmötet på Hillesgården i Munka-Ljungby.



Synpunkter och motioner till kommande MHRF förbundsstämma
Inga synpunkter eller motioner framkom under mötet. Synpunkter och motioner skall vara
inne i mitten av Juli, 90 dagar innan förbundsstämman som kommer att avhållas i
Norrköping.



Övriga frågor
GDPR; Lars-Martin påminde om att klubben måste hantera den nya datalagen, bla måste vi
ha ett Dataskyddsombud. Det beslutades att Ambjörn och Ola skall ta fram en
informationstext avs GDPR.
Mekarinitiativet; Petter som är initiativtagaren redogjorde för tankarna med att skapa ett
nätverk för att kunna tillvarata och sprida tekniska kunskaper och kontakter i klubben.
Styrelsen var enhälligt positiva till detta initiativ och Ambjörn lovade att som ett första steg
ta kontakt med krafter inom klubben som har omfattande kontaktnät. Arbetet med detta
redovisas under nästa styrelsemöte.




Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas tisdagen den 12 juni kl 19:00.

