Protokoll från ordinarie medlemsmöte i MCHK Östergyllen 2015-05-07
Närvarande: 49 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Johan Helmer öppnade först mötet och hälsade alla välkomna, varefter
Michael Jonsson visade hur varje medlem med tillgång till dator nu kan gå in och göra
justeringar av de personliga uppgifterna i den nya digitala medlemsmatrikeln, som
kompletterar den tidigare framtagna skriftliga matrikeln.
§2
Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan.
§3
Utseende av ptotokollsjusterare
Mats Ringborg, Kimstad, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Protokollet från föregående möte, den 9 april, är numera justerat och lades nu till
handlingarna.
§5
Eventuella förstagångsgäster
Inga förstagångsgäster anmälde sig.
§6
Inval av nya medlemmar
Willy Säfström, Norrköping, valdes in som ny medlem.
§7
Kassarapport
Kassören Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms
vara god.
§8
Övriga informationer mm.
Kommande aktiviteter gicks igenom, bl.a.
- en planerad bussresa till bl.a. Tidaholms Museum och ett nytt mc-museum i Sandhem i
höst, preliminärt lördagen den 24 oktober
- MCHK:s jubileumsrally den 31 juli, med start från Sjögestad Motell på lördagsmorgonen
och målgång på Sviestad; ansvarig är Tord Pantzar från MCHK:s Stockholmsavdelning;
startavgift 300 kronor; anmälan till Johan Helmer senast den 30 maj; varje lokalavdelning
får anmäla upp till 10 deltagare (kan bli mer om andra avdelningar inte fyller "sin kvot");
de som är anmälda ska betala startavgiften senast den 15 juni
- behovet av funktionärer till Kanalrallyt den 30 maj, Motorhistoriska Dagen den 6 juni,
Kolmårdsrundan den 27 juni och klubbens marknad på Kråkvilan den 11 juli

- Gökottan i Duvhult vid Sörsjön kl. 08.00 på Kristi Himmelfärds dag den 14 maj
- planerad backtävling i Björnsnäsbacken söndagen den 13 september
- sedvanlig träff med korvgrillning mm. hos Hans Varverud den 28 maj; för närmare
uppgifter och ev. samåkning, ring gärna någon av "Franzénarna" i MCHK Östgöta 013/151267 eller 070/6459635
- en inbjudan till en s.k. Kulturrunda i Gamla Sta´n i Norrköping den 19 juli kl. 11-17;
Kjell Mazetti kan vid behov lämna närmare uppgifter (070/7261931).
Efter mötets avslutande berättade trafikpolisen Bo Nordin om hur hans verksamhet inom
länet bedrivs och svarade på frågor från medlemmarna.
Vid protokollet

Lars Hjälmberg
mötessekreterare

Johan Helmer
ordförande

Mats Ringborg
protokollsjusterare

