Protokoll fört vid MCHK Östergyllens medlemsmöte 2015-10-08 på Kråkvilan

§1. Mötets öppnande.
Ordförande Johan Helmer förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande (50 medlemmar, en
medföljande gäst samt dagens föredragshållare, Christer Watz) välkomna.

§2. Godkännande av föredragningslista.
Ordförande frågade om mötet kunde godkänna en snabb handläggning av ärendena på dagens
agenda, så att Christer Watz kunde visa sin medtagna, hemmabyggda mc innan det blev alltför
mörkt. Mötet godtog detta.

§3. Val av justeringsman.
Till justeringsman av dagens protokoll valdes Mats Ringborg.

§4. Föregående mötesprotokoll.
Ordförande frågade om mötet ansåg det nödvändigt att läsa upp föregående mötes protokoll med
anledning av att mötet borde hållas snabbt. Protokollet finns utlagt på hemsidan för den som vill ta
del av det. Medlemmarna ansåg att protokollet inte behövde läsas upp.

§5. Eventuella förstagångsgäster.
Inga förstagångsgäster anmälde sig.

§6. Eventuellt inval av nya medlemmar
Inga andragångsgäster som ville bli medlemmar anmälde sig.

§7. Rapporter.
a) Kassarapport. Undertecknad redogjorde för kassaställningen per 2015-10-06,
samt meddelade att bankkontot på Nordea avslutats och pengarna överförts till
Handelsbanken. I samband med detta, tömde Nordea även plusgirot.
b) Övriga rapporter. Ordförande berättade om mötet med Rix. Där är man av
meningen att alla medlemmar i lokalföreningarna ska tillhöra Rix och att en
sammanslagning ska göras mellan Rix och lokalföreningarna. Man har ett stort
problem med medlemsrekryteringen på Rix. Johan menade att Rix största problem
nu, är att medlemstidningen måste komma ut snarast. Det har bara kommit ut ett
nummer hittills i år och det måste komma ut fyra nummer för att skattebefrielse
ska gälla. Håkan Johansson vänder sig emot att kassorna ska slås ihop, misstänker

att det blir svårt att få tillbaka pengar för lokalföreningens verksamhet. Man kan,
som fristående förening, gå med direkt i MHRF. Mats Ringborg undrade vad som
skulle hända om med Rix om lokalföreningarna går ur. Misstänker att det blir
första spadtaget till att Rix går i graven. Göran Sjöwall meddelade att han har,
sedan tidigare, klartecken från MHRF att MCHK Östergyllen kan direktansluta sig
dit. Vi har de förutsättningar som fordras. Kjell Mazetti menade att ju längre från
medlemmarna som en styrelse sitter, desto svårare blir samarbetet. Han undrade
också vad som skulle hända med försäkringarna om vi slogs ihop med Rix och hur
det går med tidningen. Håkan Johansson svarade att det inte blir någon ändring
vad gällde försäkringarna och Johan Helmer svarade att man har gjort klart för Rix
att utgivning av tidningen är högsta prioritet nu.
§8. Övriga frågor.
Ordförande påminde om bussresan den 24 oktober. Den blev snabbt fulltecknad och några anmälde
sig som reserver om det skulle bli återbud.

§9. Mötets avslutande.
Ordförande avslutade mötet och dagens gäst, Christer Wats, startade upp sin Watzqvarna utanför
lokalen, drog därefter in den i lokalen och berättade om dess tillkomst.

Vid protokollet:

……………………………………………………………….
Eva Berzelius

Justeras:

……………………………………………………………………………
Johan Helmer, ordförande

……………………………………………………………………
Mats Ringborg, justerare

