Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2018-01-11
Närvarande: 48 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade all hjärtligt välkomna och öppnade därmed årets
första månadsmöte.
§2
Val av protokolljusterare
Sören Rothman valdes att justera dagens protokoll.
§3
Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer framfördes.
§4
Eventuella förstagångsgäster
Ingen förstagångsgäst anmälde sig på detta möte.
§5
Inval av nya medlemmar
Inga nya medlemmar invaldes denna gång.
§6
Kassarapport
Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara fortsatt god.
§7
Snösvängen 2018
Allt är klart inför lördagens rally, start kl. 10.00. Ordföranden riktade ett speciellt tack till alla som
ställt upp och gjort rallyt möjligt. Till dags dato är 20st. ekipage anmälda.
§8
-

Övrig information
Beträffande de nya hjälmreglerna som Malke informerade om på novembermötet så
påpekade Kjell Mazetti att det inte krävs någon integralhjälm för att vara godkänd.
Klubbens medlemsmatrikel är ännu inte i funktion vilket den skulle ha varit den 1 januari
2018.

§9
Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade därmed årets första
månadsmöte.
§10 Föredrag
Efter mötets avslutande informerade Johan Kerkenberg och Johan Hallman om nya

besiktningsregler för både bilar, MC, EPA-traktorer och A-traktorer. Båda kommer från Opus
bilprovning som ingår i en världsomspännande fordonsbesiktningskoncern.
De nya reglerna som börjar gälla den 20 maj ändrar bl.a. på regler för inställelsetid vilken nu inte
bestäms av registreringsnumrets slutsiffra utan av fordonets första, andra och tredje besiktning.
MC äldre än 40 år och som har en godkänd kontrollbesiktning är befriad från vidare besiktning.
MC äldre än 40 år och som inte har ett reg. nummer måste först registreringsbesiktigas och sedan
kontrollbesiktigas. Efter godkänd besiktning är även detta fordon befriat från vidare besiktning.
Det betonades särskilt att det alltid är ägaren som är ansvarig för att besiktning görs i tid, det går
inte att hänvisa till utebliven kallelse från någon besiktningsmyndighet.
För fullständig information hänvisas till Transportstyrelsens webinformation,
www.transportstyrelsen.se (sekr. anm.)
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