Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 19:e juni 2018.
Närvarande: Ambjörn Eriksson (ordförande), Lars-Martin Andersson (kassör), Ola Johansson
(sekreterare), Torgny Karlsson (ledamot) samt suppleanterna Lars "Malke" Hjälmberg och Petter
Högvard.
Anmält förhinder: Lars Wiik (vice ordförande)



Clubshopen
Små klistermärken på väg att ta slut annars allt normalt avseende clubshopen. Ambjörn
kollar upp hur beställning framskrider. Ola kollar om Lars W har tillgång till koder till
medlemsregistret.



Rådsmötet
Ambjörn rapporterade att Hillesgården finns tillgänglig men inte för övernattning. Ambjörn
åtog sig att utreda andra möjliga alternativ till övernattning. Vandrarhemmet i Laholm kan
vara ett alternativ dock får dock rådsmötesförhandlingarna i så fall avhållas i matsalen
vilket inte upplevs optimalt. Torgny föreslog Åkulla friluftsgård i Rolfstorp som ett
alternativ, Torgny åtog sig att undersöka detta närmare och rapporterar senast på nästa
styrelsemöte.



Pay Pal, IBAN
Git har inte rapporterat några problem angående detta, Ambjörn kollar att det stämmer.



GDPR
Underlag som MHRF delgett klubben diskuterades och det beslutades att utveckla detta
material för att komplettera klubbens nuvarande dokumentation inom GDPR-området.
Ambjörn, Lars-Martin och Ola åtog sig att arbeta med detta.



Digitalisering av medlemsregister
Lars-Martin och Lars W skall ha ett möte med Jonas Bruzelius angående detta. Man anger
en möjlig anskaffning av ett system till hösten 2018. Frågan diskuteras vidare på nästa
styrelsemöte 14 augusti.



Mekarinitiativet
Petter och Ambjörn har påbörjat detta projekt och man kommer i förstone att inventera
lokala företag och experter som kan hjälpa till med olika arbeten. Petter inventerar i det
västra området och Ambjörn i det södra. Märkeskonsulenterna bör också involveras på
något sätt. Man räknar med att kunna rapportera dessa första aktiviteter på rådsmötet men
man bedömer att man kommer att behöva ett par år för att komma i mål.



Hemsidan och Facebook
En hel del bidrag har kommit in till både hemsidan och Facebook på senaste tiden. Bidrag
för publicering på Facebook kan tills vidare skickas till Lars-Martin.



One.com
De styrelsemedlemmar som för närvarande önskar använda one.com-mailsystem gör detta
nu.



Kommande aktiviteter
Ambjörn kommer att representera klubben vid Nostalgia i Ronneby. Degebergamarknaden
kommer att bemannas av Git och Torgny. Torgny kommer också att representera vid
Årsracet i Linköping. Rådsmötet planeras att genomföras traditionsenligt sista helgen i
oktober. I övrigt kommer styrelsemedlemmarna att delta i en mängd aktiviteter under
sommaren.



Vaktschema under Git`s semester
Git kommer att ha semester under vecka 25, 26, 27 och 28. Lars-Martin täcker upp v25,
Ambjörn v26, Ola v27 och Ambjörn v28.



Övriga frågor
Förnyat avtal angående tryck och layout: Malke åtog sig att ta in offerter på ett tvåårs avtal
och redovisar under nästa styrelsemöte.
Elavtal för kansliet: Ola åtog sig att ordna fram ett lämpligare avtal och redovisar på nästa
styrelsemöte.



Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas tisdagen den 14 augusti kl 19:00.

