Protokoll från ordinarie medlemsmöte i MCHK Östergyllen 2014-10-09
Närvarande: 41 medlemmar
§1
Mötets öppnande mm.
Ordföranden Johan Helmer öppnade mötet och genomförde därefter, i samarbete med Rolf
Johansson, en Power Point-presentation av en del av den korrespondens som har förevarit
under året mellan Bengt Paulinger å ena sidan och ordföranden, mötessekreteraren Lars
Hjälmberg och styrelsen i övrigt å den andra. Den av Paulinger önskade diskussionen
kommer att följa efter det att det formella mötet har avslutats.
§2
Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände att fortsättningen följde den ordinarie föredragningslistan.
§3
Val av protokollsjusterare
Lennart Eklund, Söderköping, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Sekreteraren redogjorde i korthet för innehållet i det justerade protokollet från föregående
möte, den 11 september, 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
Klubbens kassör, Eva Berzelius, redogjorde för behållningen på klubbens olika konton.
Ekonomin är fortsatt god.
§8
Övriga rapporter
a) Såvitt avser 2015 års klubbevenemang diskuterades frågan om vi fortsättningsvis ska
arrangera Snösvängen. Från såväl styrelse som bland övriga medlemmar ifrågasattes det
om vi inte borde lägga rallyt i malpåse en tid, detta framför allt p.g.a. litet antal startande,
men ändå stort funktionärsbehov.
Mötet stannade för att avstå från att arrangera Snösvängen i januari 2015.
b) Behov finns att utöka evenemangskommittén. Medlemmarna ombads fundera över om
de kunde tänka sig att ställa upp i denna, som - då Snösvängen 2015 inte blir av - har att se
till att övriga evenemang realiseras, t.ex. Kanalrallyt och veteranmarknaden på Kråkvilan
och kanske också, om det ska vara ett klubbevenemang, Kolmårdsrundan.

c) Klubbens bussutflykt diskuterades, varvid det kunde konstateras att den tidigare tänkta
dagen, den 25 oktober, ligger alltför nära i tiden. Styrelsen föreslår istället att man planerar
för en bussresa lördagen den 15 november, förslagsvis till Husqvarnamuséet. En preliminär
intresseanmälan skickades runt under mötet.
§9
Övriga frågor
a) Göran Sjöwall föreslog att man skulle fråga Björn Almgren, som tidigare har arrangerat
såväl natt- som dagorienteringar, om han inte kunde tänka sig att ordna en dagorientering i
vår. Mötet såg positivt på Görans förslag och Göran åtog sig därför att tala med Björn.
b) Slutligen meddelades det att klubbens nyanskaffade kepsar fanns till salu för 100 kronor
per keps.
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