Protokoll från ordinarie medlemsmöte i MCHK Östergyllen 2015-09-10
Närvarande: 28 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Johan Helmer öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Mötet
hölls idag på Motorgården eftersom den ordinarie mötesplatsen på Kråkvilan var upptagen
av en match i speedwayallsvenskan.
§2
Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan.
§3
Utseende av protokollsjusterare
Christian Borin, Norrköping, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Protokollet från föregående möte, den 7 maj, är numera justerat och lades därför till
handlingarna.
§5
Eventuella förstagångsgäster
Inga förstagångsgäster anmälde sig.
§6
Inval av nya medlemmar
Inga som står på tur att väljas in som medlemmar anmälde sig.
§7
Kassarapport
Kassören Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som alltjämt
är god.
§8
Övriga frågor
a) Ordföranden meddelade att han - som representant för en av MCHK:s större
lokalavdelningar - har fått ett mail från klubbens ordförande Christer Ellburg, där vi bjuds
in till en träff "i Linköpingsregionen" lördagen den 26 september för att bl.a. "diskutera en
kommande plattform för klubben". Efter diskussion på styrelsemötet som föregick
månadsmötet har det bestämts att Johan åker till mötet. I sammanhanget meddelade Johan
också att han dessvärre och p.g.a. hans krävande arbetssituation måste avsäga sig omval
vid vårt årsmöte i februari 2016.
b) På söndag den 13 september körs det planenligt backtävlingar i Björnsnäsbacken. Alla
är naturligtvis välkomna och det finns alltid behov av funktionärer för den som så vill.
Första start beräknas till c:a kl. 10.00.

c) På lördagen den 19 september arrangerar Björn Almgren en dagorientering på c:a 8-9
mil på Vikbolandet. Karta tillhandahålls av "Nalle". Samling på Kråkvilan kl. 09.00. Hans
Roland lovar att finnas på plats för att låsa upp grinden. Medtag matsäck!
d) Förslag finns att till månadsmötena i oktober och november - om det är möjligt - bjuda
in Christer Watz på nytt (för att bl.a. demonstrera hur en Watzqvarna låter) och MHRF:s
generalsekreterare Jan Tägt för att informera om hur samarbetet löper med de
myndigheter som är mest berörda av vår hobby.
e) Lördagen den 24 oktober kommer klubben att företa en museiresa till Västergötland,
med besök på Tidaholms Museum och Bengt-Olof Karlssons mc-museum i Sandhem.
Förmiddagsfika beräknas kunna intas på ditvägen i Mullsjö och lunch i Tidaholm. Efter
beslut vid styrelsemötet denna dag kommer resan att subventioneras rejält, så att medlem
endast behöver betala 200 kronor. I mån av plats äger även andra än medlemmar delta mot
en extra avgift om 100 kronor. Resan utgår, som förra årets resa till Huskvarna, från
Bilalliansen i Norrköping (Tenngatan) och avresan sker kl. 08.00. Anmälan görs till Eva!
f) Vinnaren av årets våta Kanalrally, Per Holm, fick nu sitt pris för vinsten. Per hade
samma poäng (28) som tvåan Henning Rasmussen, men körde en äldre motorcykel.
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