Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 24:e september 2018.
Närvarande: Ambjörn Eriksson (ordförande), Lars Wiik (vice ordförande), Lars-Martin Andersson
(kassör), Ola Johansson (sekreterare), samt Lars "Malke" Hjälmberg (suppleant). Torgny Karlsson
(ledamot) och Petter Høgvard (suppleant) hade anmält förhinder.


Ekonomisk uppföljning
Kassören Lars-Martin presenterade den ekonomiska statusen där inget anmärkningsvärt
fanns att rapportera. Vi följer budget på ett rimligt sätt-



Clubshopen
Git rapporterar att många artiklar säljer bra, tex mössor, T-shirt och samlingspärmar. Ett
förslag kom upp att ta fram en värmeväst i fleecematerial att ha under mc-jacka. Tas upp på
Rådsmötet (Ambjörn)



Mattor som skydd mot oljespill vid rallyn och likn.
Enkla mattor att använda som skydd under våra mc tex vid rallyn och mässor. Mattorna ska
helst vara försedda med vår logga. Ambjörn undersöker via en kontakt. (Ambjörn)



Rådsmötet
Inbjudningar är utskickade. Lars Wiik fick i uppdrag att återkomma med förslag på 3-4
ämnen att diskutera på rådsmötet. Ämnen från föregående års rådsmöte är: vad kan
moderklubben göra för lokalavdelningarna, kommersiella intressen i tidningen och
rekrytering.



Deltagande vid MHRF’s förbundsstämma
Olika problem i MHRF diskuterades och det kan vara så att MCV behöver ta någon form av
beslut under MHRF´s förbundsstämma därför är det troligt att det blir Ambjörn och
Lars-Martin som deltar på stämman 19-20 oktober i Norrköping.



MC-Mässan Stockholm 25-27 januari 2019
Ola tog på sig att ha huvudansvar för MCV´s deltagande i detta evenemang. Ambjörn
kommer att transportera utställningsmaterialet till och möjligen även från utställningen som
kommer att vara i Friends Arena i Solna.



GDPR
Klubben har tidigare kunnat lämna ut medlemsregister sorterat på postnummer och vill
kunna göra det även i fortsättningen. Frågan överförs till nästa styrelsemöte.



Digitalisering av medlemsregister
Lars-Martin och Lars W rekommenderar att vi väljer systemet Mawik



Mekarinitiativet
Ett möte i denna arbetsgrupp kommer att hållas torsdag 27:e september, och erfarenheter
kommer att redovisas på rådsmötet. (Petter och Ambjörn)



Hemsidan och Facebook
En del bidrag har kommit in till både hemsidan och Facebook på senaste tiden, men inget
särskilt att rapportera.



Kommande aktiviteter
Styrelsemedlemmarna rapporterar om besök på marknader och liknande aktiviteter.



Övriga frågor
En fråga har kommit från dokumentärfilmaren Owe Eriksson med en önskan om att MCV
skulle sponsra en kommande TV-produktion om MC-legenden Varg-Olle. Styrelsen var
enhällig i beslutet att inte använda klubbens pengar till detta.



Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas måndagen den 22:a oktober kl 19:00.

