Protokoll från ordinarie månadsmöte i MCHK Östergyllen 2014-09-11
Närvarande: 37 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Vice ordföranden Eva Berzelius hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2
Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan.
§3
Val av protokollsjusterare
Kjell Berzelius, Åby, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Sekreteraren redogjorde i korthet för innehållet i det justerade protokollet från föregående
månadsmöte, den 8 maj, som sedan lades till handlingarna.
§5
Eventuella förstagångsgäster
Inga förstagångsgäster anmälde sig.
§6
Inval av nya medlemmar
Ingen person som önskade bli medlem fanns på plats.
§7
Kassarapport
Vice ordföranden, tillika klubbens kassör, redogjorde för behållningen på klubbens olika
konton. Ekonomin är fortsatt god.
§8
Övriga rapporter
a) Såvitt avser 2015 års klubbevenemang har styrelsen beslutat om följande dagar (samtliga
på en lördag):
- Snösvängen den 10 januari
- Kanalrallyt den 30 maj
- Norrköpingsmarknaden den 4 juli
b) Samtliga ledamöter i evenemangskommittén har av olika skäl avsagt sig uppdraget,
förutom Eva Berzelius. Intresserade bör snarast anmäla intresse av att ingå i kommittén.
Frågan kommer att tas upp ånyo vid nästkommande månadsmöte.
c) Styrelsen har planerat en bussresa i höst, preliminärt till lördagen den 25 oktober. Ett
tänkt mål för resan skulle kunna vara Husqvarnamuséet, men andra alternativ kan
uppkomma. Även denna fråga får behandlas under hand, dock för beslut senast vid
nästkommande månadsmöte den 9 oktober.

d) Höstens sedvanliga jultallrik kommer att erbjudas den 11 december.
§9
Övriga frågor
a) Håkan Johansson informerade om att det i samband med årets Kulturnatt i Norrköping
kommer att arrangeras en "Maskinnostalgi" (kl. 11-15), där intresserade klubbmedlemmar
kan ställa ut sina motorcyklar utanför Holmentornet på samma sätt som NVBK gör med
sina bilar. Varje föranmäld deltagare, inklusive eventuell passagerare, bjuds på lunch och
kaffe på kommunens bekostnad. Föranmälan görs till Håkan.
b) Sekreteraren meddelade att det på valdagen arrangeras den sedvanliga backkörningen i
Björnsnäsbacken. Planerad första start är kl. 10.00.
c) Sekreteraren meddelade också att styrelsen har planerat för den av Bengt Paulinger
föreslagna informations- och diskussionsaftonen efter de ordinarie
månadsmötesförhandlingarna den 9 oktober. Bengts skriftliga propå fanns redan nu
tillgänglig för den intresserade att ta del av.
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