Protokoll från ordinarie medlemsmöte i MCHK Östergyllen 2015-11-12
Närvarande: 55 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
Kjell Berzelius, Åby, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Ordföranden redogjorde i korthet för vad som hade utspunnit sig vid det föregående mötet,
i oktober. Detta möte hölls mycket kort, varefter Christer Watz från Motala höll ett
uppskattat föredrag om Husqvarnas tävlingsverksamhet på 30-talet och där också en av
hans racermaskiner startades upp.
§5
Eventuella förstagångsgäster
Jan-Olof Johansson från Söderköping hälsades välkommen till mötet.
§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 är god.
Hon meddelade också att klubben kommer att släppa plusgirokontot och hädanefter enbart
använda sig av bankgiro.
§8
Övriga frågor
a) Ordföranden informerade om det uppföljningsmöte som MCHK Riks har kallat till den
21 november i Sjögestad. Håkan Johansson kommer att företräda Östergyllen där.
b) Undertecknad sekreterare och ordföranden kommenterade den i många stycken lyckade
museiresan den 24 oktober till bla. Tidaholm.
c) Ordföranden meddelade att en lista för anmälan till årets julfest i december vandrade
runt bland de närvarande. Vid senare anmälan görs detta till Eva, dock senast den 1
december.
d) På fråga meddelade Eva - som ansvarig för evenemangskommittén - att vi kommer att
köra Snösvängen på nytt 2016. Kommittén återkommer med närmare uppgifter när dessa
har klarnat.

e) Nästa utskick kommer att delas ut vid julfesten. De som inte kommer dit får utskicket
per post.
f) Mötet avslutades med att Jan Tägt från det Motorhistoriska Riksförbundet berättade
dels om vilka arbetsuppgifter man huvudsakligen ägnar sig åt på förbundets kansli
(allmänna myndighetskontakter, problemlösning gentemot Transportstyrelsen etc.), dels
om MHRF:s/Folksams försäkringar.
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