Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2018-05-17
Närvarande: 19 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade därmed
majmötet som denna gång hölls på Jägmästargården.
§2
Val av protokolljusterare
Thord Andersson 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
Jan Andersson besökte oss den 14 september förra året. Han har skickat brev till oss där han
informerar om att han har svårt att komma på mötena p.g.a. sitt arbete, men önskar ändå bli invald
tillsammans med sin fru (familjemedlem). Våra stadgar medger att medlem kan väljas in i klubben
vid visat intresse även om närvaro vid inträdestillfället inte föreligger. Medlemsavgiften är betald.
Jan och hans fru Ingrid valdes därför enhälligt in i klubben.
§6
Kassarapport
Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara fortsatt god.
§7
-

-

Övrig information
Deltagandet på vår MC visning utanför Biltema var bättre än vanligt, 16 ekipage kom.
Eftersom MC Collection kommer att flytta till Tidö slott under sommaren och inte är
färdiga förrän 2019 så beslutade styrelsen att förlägga resan detta år till Gyllene Hjulet i
Surahammar. Eventuellt kommer vi även att besöka Bruksmuséet som ligger väldigt nära
Gyllene Hjulet.
I dagsläget är 31 st. ekipage anmälda till Kanalrallyt. Jan-Olof bekräftade dessutom att
tillräckligt antal funktionärer nu finns tillgängliga
Besök hos Hans Varverud äger rum den 24 maj kl. 16.00. Eftersom Hans vill ha
information om hur många som kommer senast dagen innan så måste Björn, som tar emot
anmälningarna, ha dom senast tisdagen den 22 maj. Vi kommer att samlas på
Himmelstalund för att ordna samåkning för den som vill. Information om detta kommer att
även att finnas på vår hemsida. Kostnad 20:- per person.

§8
Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade därmed årets majmöte.
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