Medlemsinformation, MCHK Gävleborg, våren 2019
Gott nytt motorcykelår! Här följer information om vad som är på gång inom vår förening.
Som vanligt inleder vi året med Årsmötet den 14 februari och därefter följer klubbträffar i
mars och april. Valborundan går av stapeln den 30 maj. Även i år kommer en 2-dagars resa att
arrangeras i juni.
De flesta aktiviteterna äger rum i vår klubblokal Bygården på Överhärdevägen 69 i
Valbo Programpunkterna startar 18.30 om inte annat anges. Samåk gärna eftersom det
är bra för vår miljö och tyvärr dåligt med parkeringsplatser.


Årsmöte: Den 14 februari, klockan 18.30 i Bygården.
Ta med bifogad dagordning. Övriga handlingar får du i samband med mötet.



Motioner till årsmötet ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före
årsmötet vilket innebär senast den 31 februari. Sänds till Michael Mattsson
michael.mattsson@hotmail.com alt. per post till Michael Mattsson, Bergsgatan 53B,
811 36 Sandviken.

Vårens träffar/ kulturarrangemang, i Bygården pågår mellan 18.30– ca 21.00 och
sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
 Torsdag den 21 mars. Föredrag om Valbo Karosserifabrik.
 Torsdag den 11 april. Michael Mattsson och Håkan Sjöberg renoverar en Husqvarna.
Motorcykelkörningar under våren och sommaren
 Valborundan: Körs i år den 30 maj: se inbjudan.
 Klubbkörningar i sommar: Program kommer senare.
 Måndagskörningar: Vi planerar även i år körningar för dem med äldre motorcyklar,
se hemsidan i vår.
 Två dagars: Rolf Markström m.fl. planerar för en resa till Höga Kusten i juni.
Höstens träffar/ kulturarrangemang, i Bygården pågår mellan 18.30– ca 21.00 och sker i
samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
 Lördag den 10 okt. Håkan Sjöberg berättar om Route 66 i USA.
 Torsdag den 14 nov. Program kommer senare.
Medlemsavgift: I år har du fått en faktura hemskickad OBS. Medlemsavgiften 150 kr skall
vara betald senast 28/2 2019!
Väl mött på årsmötet!
Styrelsen 22 januari 2019/Hans Back
Sist och slutligen: Titta gärna på hemsidan www.mchkgavleborg.org som uppdateras
kontinuerligt, eller varför inte http://www.mchk.org som är MCHK Riks hemsida.

