Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2017-04-13
Närvarande: 33 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.
§2
Val av protokolljusterare
Johan Stenlåås valdes att justera dagens protokoll.
§3
Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer framfördes.
§4
Eventuella förstagångsgäster
Inga förstagångsgäster anmälde sig.
§5
Inval av nya medlemmar
Eftersom Sharam Akbari Kalhors första besök på klubben var på årsmötet då ett förstagångsmöte
inte formellt räknas så bör det formella invalet ske nästa gång han kommer till klubben även om
sekretariatet möjligen felaktigt noterade hans inval på marsmötet.
§6
Kassarapport
Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara god.
§7
Besök hos Hans Varverud i Motala
Anmälan till detta evenemang görs till Björn Andersson, antingen per telefon eller per email. Björn
anmäler oss sedan gemensamt till MCV Blåklinten. Mera detaljer bl.a. angående samåkning
kommer att ges på majmötet.
§8
Marknaden på Kråkvilan
Eva Berzelius delade ut annonsblad som medlemmarna kan sätta upp på ex.vis anslagstavlor så att
vi därmed sprider kännedom om vår marknad.
§9
MC visning den 29 april
Det är nu bekräftat att vi kommer att hålla till utanför BilTema, Hans Johnsson är kontaktperson.
§10 50-årsjubileum av vänstertrafikens införande
En träff kommer att anordnas av bl.a. NVBK i Klingsbergsparken. De klubbar som vill delta väljer
själva vad de vill göra av detta evenemang. Willy Forsström, dagens filmvisare, påpekade att det är
högst olämpligt att komma på en MC yngre än från 1967!

§11 Nya tröjor och kepsar
Anders Rosén tar fram ett antal alternativ för beslut.
§12 Kanalrundan/generell funktionärslista
De flesta funktionärer finns, Rolf jobbar med att komplettera i förekommande fall. För att ha bättre
ordning på vilka personer som kan tänka sig att ställa upp som funktionärer föreslogs att skapa en
funktionärslista på vår hemsida. Mötet godkände detta förslag förutsatt att endast namn läggs in i
listan.
§13 Övriga evenemang
Ordföranden gick igenom övriga kommande arrangemang (se även programmet i utskicket):
- Samling vid Gamla torget för gemensam åkning till Jägmästargården 1/5
- Gökotta vid Duvhult 20/5
- Motorhistoriska dagen 6/6
- Kolmårdsrundan 17/6
- Veteranmarknad 1/7
§14 Nästa möte
Majmötet kommer att avhållas i Motorgården eftersom det är speedwaytävling detta datum (11/5).
§15 Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade mötet.
§16 Filmvisning
Kvällens filmvisare, Willy Forsström, visade film från Norrköping i tidsspannet 1939-1950. Det
mesta materialet var i färg vilket var överraskande eftersom filmerna var så pass gamla. Mycket
intressant!
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