Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2018-04-12
Närvarande: 43 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla inklusive kvällens gästtalare hjärtligt välkomna
och öppnade därmed aprilmötet.
§2
Val av protokolljusterare
Berne Hanning 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.
Eva påpekade att sista datumet för inbetalning av medlemsavgiften var den 31 mars. Det finns
fortfarande några som inte har betalat, Eva ringer runt och påminner dessa.
§7
-

-

-

Övrig information
Närliggande evenemang: den 28e april visar vi upp våra MC utanför Biltema, info genom
Hasse Johnsson.
Årets bussutflykt kommer att gå till MC Collection i Sollentuna. (Efter mötet har vi fått
veta att om vi håller fast vid det resmålet så måste vi åka i sommar före den 30/7 eftersom
MC Collection då påbörjar en flytt till Västerås. De räknar med att vara klara med flytten
först i maj nästa år. I annat fall måste vi hitta ett nytt resmål. Sekr. anm.)
Efter marsmötet har styrelsen på ett extra styrelsemöte beslutat att datumet för vår marknad
ligger fast och är den 7 juli.
Jan-Olof Johansson påminde om att Kanalrallyt närmar sig med stormsteg och att det
behövs några funktionärer till, intresserade ombedes kontakta Jan-Olof snarast. Banans
längd blir i år 114 km.
Johnny Nicander som koordinerar årets Kolmårdsrunda saknar även han några
funktionärer, intresserade kontaktar Johnny snarast!

§8
Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade därmed årets
aprilmöte samt lämnade därefter över ordet till kvällens gästtalare Willy Forsström.
§9
Föredrag
Kvällens föredrag som handlade om de smalspåriga järnvägsbanorna till Arkösund respektive
Valdemarsvik framfördes på ett förtjänstfullt sätt av Willy Forsström. Föredraget ackompanjerades
dessutom av bilder på varje hållplats/station utmed båda banorna, stora stationer såväl som
obetydliga regnskydd/kurer. En nostalgisk tillbakablick på en sedan länge nedlagd järnväg som de
flesta har personliga minnen ifrån, vissa bidrog dessutom med färgstarka anekdoter hämtade från
verkliga livet på den tiden.
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