Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 2018-10-11
Närvarande: 38 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna till oktobermötet.
§2
Val av protokolljusterare
Johan Helmer 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 på detta möte.
§6
Kassarapport
Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation som bedöms vara fortsatt god.
§7
-

-

§8
-

Övriga rapporter
Den 22 september besökte vi Gyllene Hjulet i Surahammar samt bruksmuséet på samma ort. Vädret var
fint om än ganska blåsigt men det hindrade oss inte att inta en fika utmed resvägen. Både MC muséet
och bruksmuséet bjöd på intressant och spännande inblick i tider som svunnit. Nästa resa är planerad att
gå till Tidö slott där vi besöker MC collection efter flytten från Solna. Kanske blir det en guidad visning
av slottet och en måltid i deras gästgiveri, det får vi återkomma till.
Den 27 september besökte vi bröderna Karlsson i Motala, ett mycket fascinerande besök där vi fick se
tillblivelsen av allehanda träsnideriverktyg från ax till limpa. Lika fascinerande var det att höra att
företaget säljer sina verktyg över hela världen, konkurrensen verkar vara relativt blygsam. Det är bara
att gratulera företaget! I källaren fanns en gammal Union motorcykel som genomgick en omfattande
renovering vilket innebar att många delar måste nytillverkas – imponerande det också!
Övrig information/frågor
Johan Helmer informerade om att han har CZ information för intresserade, hör av er direkt till Johan!
Den klassiska frågan huruvida vi har sammankallande och funktionärer till kommande evenemang
besvarades av ordföranden efter en rätt lång diskussion: det vore väl konstigt om vi i en klubb med 170
medlemmar inte skulle kunna få fram tillräckligt med folk så vi kan köra våra rallyn och ha vår
marknad. Han tillkännagav då att han ställer upp som sammankallande till Snösvängen. Som
information nämndes att en lista på vilka som är potentiella funktionärer finns i medlemsmatrikeln.
Listan hittas genom att gå in i matrikeln, klicka på ”Sök uppdrag, klicka på ”Visa funktionärer”. Där
finns en lista på totalt 29 namn f.n. (sekr. anm.)

-

-

-

-

Eftersom vi fått besked om att vi inte kommer att få köra kanalrallyt på kanalbanken (”är till för
draghästar och fotgängare inte fordon”) så restes frågan om vi ska ändra namnet på rallyt till ex.vis
Vikbolandsrallyt. Mötet enades om att det kan vara olyckligt att ändra på ett inarbetat namn och vi
beslutade därför att behålla namnet ”Kanalrallyt” som tidigare.
Hasse Johnsson och Ingemar Wennerberg deltar som VMCK’s representanter på MHRF stämman i
Norrköping den 20 oktober.
En lång diskussion angående våra veteranfordonsförsäkringar genomfördes. Önskemål att be
representanter för de olika bolagen att komma på våra möten och berätta om deras
(If/MHRF/Länsförsäkringar...) respektive villkor framfördes. Klart är dock att varje försäkringstagare
är fri att välja vilket bolag som helst, inget tvång föreligger i någon riktning. Diskussionen avslutades
med att varje bolags försäkringsvillkor finns tillgängligt på internet där det bör framgå vad som gäller.
Vad som säkert inte finns på nätet är If’s återbetalning av en del av premien till klubben, om MHRF gör
detsamma är oklart. Johan informerade också om att Länsförsäkringar har en garageförsäkring som
kostar 100:- per fordon (inlåst) och om man vill åka så kostar det 6:- per dag.
På förra mötet fick styrelsen i uppgift att utreda möjligheten att hitta en annan lokal så att vi inte då det
körs speedwaytävlingar står utan. Att hitta en lokal på öppna marknaden till ett pris ens i närheten av
vad vi betalar idag bedömer vi inte som möjligt. Idag öppnade sig en annan möjlighet nämligen att låna
NVBK’s lokal som står tom under torsdagar. Rolf Johansson, som är medlem där, utreder den
möjligheten som hittills ser lovande ut. Vi kommer att få betala en summa i storleksordningen av den vi
betalar för nuvarande lokal.
Nästa möte kommer Mikael Anderson och berättar om Norrköpings hamn som firar 500-årsjubileum i
år.

§9
Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därmed oktobermötet.

§10
Filmvisning
Efter mötet visade Hasse ”gamla” filmer från 2015, som alltid ett uppskattat inslag på vårt möte.
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