Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2017-05-11
Närvarande: 24 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Björn Andersson hälsade alla varmt välkomna och öppnade därmed vårsäsongen
2017’s sista möte.
§2
Val av protokolljusterare
Johan Helmer valdes att justera dagens protokoll.
§3
Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer framfördes.
§4
Eventuella förstagångsgäster
Tommy Adolfsson anmälde sig som förstagångsgäst, han har en BSA och en Douglas.
§5
Inval av nya medlemmar
Ingen ny medlem valdes in på detta möte.
§6
Kassarapport
Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara fortsatt god.
§7
Besök hos Hans Varverud i Motala
Samling kl. 15.00 vid Himmelstadlundparkeringen (där loppisen håller till) för samåkning. Björn
hade fått ett tiotal anmälningar innan mötet, listan gick runt på dagens möte och antalet anmälda
slutade på ca 15 personer. Klubben bjuder på korv och dricka som finns hos Varverud.
§8
-

-

Marknaden på Kråkvilan
Vi (Hasse Johnsson) kommer att annonsera i NT med en 2 spalts annons. Kjell Mazetti
påpekade att vi syns för dåligt och föreslog annonsering på ett tydligare sätt inklusive
representativ bild.
Vi behöver någon som hanterar parkeringen för finbilar och MC!
Anders Rosén informerade om att han haft kontakt med flera säljare som hade önskemål om
att flytta marknaden till ett datum då det inte är så många andra marknader samtidigt, det är
för tjockt i början av juli. Klubbens reaktion är att det är tjockt med marknader under hela
sommartiden så det blir svårt att hitta någon tidpunkt då vi skulle bli mer eller mindre
ensamma – och varför ska VMCK flytta??
Johan Helmer föreslog närmare kontakt mellan ”närklubbarna”, ex.vis Nyköping och
Linköping, så att vi informerar varandra om våra respektive marknader. Detta skulle kunna
resultera i både flera säljare och kunder.

§9
Nya tröjor och kepsar
Hasse har tagit fram ett mindre antal kepsar med ny logga, 8st finns tillgängliga f.n., de kostar 100
kronor. Nästa omgång kepsar kommer att ha en mörkare blå färg än de som Hasse visade idag.
Besked när nya T-tröjor finns att köpa kommer inom kort.
§10 Kanalrallyt
Funktionärer finns nu till alla kontroller, 15st deltagare anmälda hittills.
§11 Övriga evenemang
Närmast i tur står Gökottan i Duvhult den 20 maj. För dem som vill blir det samling på parkeringen
vid Maxihuset kl. 07.30 för gemensam åkning. Det går naturligtvis också bra att åka direkt utan
stopp vid Ingelsta!
§12 Kalender
Kjell Mazetti tog med eftertryck upp att klubbens kalender kommer ut alldeles för sent, han önskar
se kalendern redan på septembermötet. Styrelsen återkommer i ärendet.

§13 Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade mötet med att önska
medlemmarna en skön sommar.
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