Club MC-Veteranerna Sverige
Protokoll fört vid styrelsemöte (telefonmöte) måndagen den 14:e augusti 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.


Ekonomisk uppföljning
Kassören Lars-Martin presenterade den ekonomiska statusen där inget anmärkningsvärt
fanns att rapportera. Vi följer budget på ett rimligt sätt. Antalet medlemmar uppgår till
5541, motsvarande siffra 2017 var 5539. Medlemsantalet hålls alltså tämligen konstant
vilket är mycket positivt med tanke på att ett antal medlemmar faller från av åldersskäl.



Clubshopen
Beställda klistermärken har kommit annars inget att rapportera avs. clubshopen denna
gång.



Rådsmötet
Torgny har fått prisantydningar från Åkulla friluftsgård. Följde diskussioner om olika rum
och vilken nivå som är rimlig för våra rådsmöten. Torgny kommer att återkomma med en
regelrätt offert från Åkulla friluftsgård. Inbjudningar till rådsmötet skickas ut i början av
september. (Torgny)



Deltagande vid MHRF’s förbundsstämma
Beslutades att Lars-Martin och Ola deltar på MHRF förbundsstämma 19–20 oktober i
Norrköping.



Pay Pal, IBAN
Frågan löst, avslutas.



GDPR
Det befanns att den text som Börje skrivit och som är publicerad i tidningen är bra och skall
även läggas till i klubbens ”lathund”. En text om GDPR skall även finnas med i det utskick
som går till alla medlemmar i samband med förnyelse av medlemsavgifter.



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 24 september. (Lars-M och Lars W)



Mekarinitiativet
Aktiviteter pågår bla har en auktoritet i Västsverige vidtalats om medverkan. Under nästa
styrelsemöte kommer projektets status att redovisas. (Petter och Ambjörn)



Hemsidan och Facebook
En hel del bidrag har kommit in till både hemsidan och Facebook på senaste tiden, tack
främst till Ambjörn för detta. Bidrag för publicering på Facebook kan tills vidare skickas
till Lars-Martin. Torgny kommer att bidra med material från sitt besök på Årsracet på
Sviesta. (Torgny)
Diskussion om hemsidans layout, läsordning etc. Ambjörn informerar Git om styrelsens
synpunkter för genomförande så snart det går.



Förnyat avtal ang tryck och layout
Offerter för layout och tryck 2019-2020 diskuterades. I samband med denna diskussion
togs frågan om förstärkning av tidningens redaktion upp. Beslutades att hålla frågan öppen.



Elavtal för kansliet
Beslutades att Ola skall ordna så att klubben får ett rörligt elavtal istället för det
anvisningsavtal vi har nu.(Ola)



Kommande aktiviteter
Degebergamarknaden kommer att bemannas av Git. I övrigt kommer
styrelsemedlemmarna att delta i en mängd aktiviteter under sensommaren.



Övriga frågor
Inget noterat.



Tid och plats för nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte (telefonmöte) kommer att hållas tisdagen den 24 september kl 19:00.

