Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 22:a oktober 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 Høgvard (Petter deltog under första halvtimman av mötet).


Ekonomisk uppföljning
Kassören Lars-Martin presenterade den ekonomiska statusen där inget anmärkningsvärt
fanns att rapportera. Vi följer budget och antalet medlemmar är i princip oförändrat jämfört
med föregående år.



Clubshopen
Ett antal möjliga nya klubbartiklar diskuterades, tex en fleeceväst och en ny reflexväst.



Mattor som skydd mot oljespill vid rallyn och likn.
Mötet diskuterade enkla mattor att använda som skydd under våra mc tex vid rallyn och
mässor. Mattorna ska helst vara försedda med vår logga. Ambjörn visade på en typ av
absorbtionsduk som säljs bla av Swedol. Ola åtog sig att införskaffa en sådan duk att visa
upp på rådsmötet samt att undersöka om det går att trycka vår logga på detta material. (Ola)



Rådsmötet, förslag på ämnen att diskutera på rådsmötet (Lars W), förslag till aktivitet på
söndagen, museum i Svenljunga (Torgny)
Lars Wiik presenterade ett fint förslag till agenda. De ”workshops” som kommer att
genomföras kommer att handla om följande ämnen: Mekarinitiativet, Rådsmötet hur får vi
fler att delta samt Hur får vi fler att delta i våra rallyn. Söndagens aktivitet kommer att bestå
av ett besök på Bynanders Motormuseum i Svenljunga.



Rapport från MHRF’s förbundsstämma
Ambjörn och Lars-Martin rapporterade från Norrköping 19-20 oktober. MHRF går med en
ekonomisk förlust och inga radikala förslag att hantera detta på redovisades. En ny
ordförande Kurt Sjöberg, 69 år, valdes.



MC-Mässan Stockholm 25-27 januari 2019
MC mässan diskuterades övergripande och merparten av styrelsen kommer att närvara
under mässan i någon form. Ola har uppdraget att fortsätta planeringen och nästa
styrelsemöte kommer naturligtvis att behandla denna punkt vidare.



Digitalisering av medlemsregister
Punkten överförs till nästa möte. Lars-Martin kommer att visa systemet på rådsmötet.



Mekarinitiativet
Arbetsgruppen har gjort framsteg men Petter påpekade att detta initiativ nu måste
konkretiseras om vi ska komma vidare. Projektet kommer att presenteras av MCV Väst
under rådsmötet.



Hemsidan och Facebook
Konstaterades att fina bidrag kommit in till både hemsidan och Facebook. Börje Eriksson
kommer att fota och skriva reportage från rådsmötet.



Kommande aktiviteter
Vår hobby går nu in i vinterfasen och rådsmötet är den aktivitet som upptar styrelsens
intresse närmsta tiden.



Övriga frågor
Inget att notera.



Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas måndagen den 26:e november kl
19:00.

