Protokoll från ordinarie medlemsmöte i MCHK Östergyllen 2015-03-12
Närvarande: 44 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Johan Helmer öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.
§2
Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan.
§3
Utseende av protokollsjusterare
Johan Stenlåås, Norrköping, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Ordföranden gick igenom protokollet från det föregående mötet, klubbens årsmöte den 12
februari 2015.
§5
Eventuella förstagångsgäster
Björn Andersson, Söderköping, hälsades välkommen som förstagångsgäst.
§6
Inval av nya medlemmar
Lennart Johansson, Norrköping, valdes in som ny medlem.
§7
Kassarapport
Kassören Eva Berzelius redogjorde för behållningen på klubbens olika konton. Den
ekonomiska ställningen är god.
§8
Övriga informationer och frågor
Ordföranden meddelade
att kvällen gäst var Willy Forsström, som avsåg att visa ett par filmer från Norrköping på
1950-talet,
att förra årets funktionärer kommer att särskilt tackas vid en träff på Kråkvilan den 19
mars,
att Kerstin och Alf Käcker, i likhet med föregående år, har bjudit in klubbens medlemmar
till en träff den 29 augusti på familjens sommarställe,
att för den som är intresserad finns det numera ett café dit alla medlemmar är välkomna i
sommar; det heter Ponderosa och ligger i Gårdebytrakten,
att MCHK Riks kommer att anordna ett mindre rally i samband med 50-årsfirandet på
Sviestad i sommar; detaljerna kring detta kommer att utvecklas vid MCHK:s årsmöte i
Huskvarna den 14 mars,
att NVBK särskilt har bjudit in medlemmar från MCHK Östergyllen att visa upp sina

motorcyklar i Olaiparken på Nationaldagen den 6 juni,
att vi är välkomna den 25 april till Vilbergens Centrum för att visa upp våra hojar, och
att klubbens nya kepsar finns att köpa hos Hans Roland.
Vidare framfördes det önskemål om att man i möjligaste mån borde samordna utfärder till
t.ex. Jägmästargården på tisdagar, med start förslagsvis vid Statoil vid Gamla Övägen.
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