Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 2019-04-11
Närvarande: 46 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla varmt välkomna och förklarade därmed aprilmötet öppnat.
§2
Val av protokolljusterare
Johan Stenlåås valdes att justera dagens protokoll.
§3
Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer framfördes.
§4
Eventuella förstagångsgäster
Ingen förstagångsgäst anmälde sig denna gång.
§5
Inval av nya medlemmar
Gert Erixon valdes enhälligt in i klubben.
§6
Kassarapport
Eva presenterade klubbens ekonomi som är fortsatt tillfredsställande.
§7

Övriga rapporter
-

§8
-

-

Övrig information/frågor
Kommande evenemang enligt program som bifogats dagens utskick, närmast i tur är visning av våra
MC utanför Biltema den 27/4 mellan kl. 10 - 14, gökottan den 18/5, gemensam körning till
Jägmästargården den 1/5 samt Kanalrallyt den 25/5.
Arrangör av Kolmårdsrundan är i år Mats Ringborg. Rundan körs i år den 31 augusti och en inbjudan
kommer att delas ut på nästa möte samt skickas ut per email.
Ett mindre antal T-tröjor och kepsar med gamla MCHK loggan finns att köpa till reducerade priser hos
Eva.
Jan-Olof påminde om att det är hög tid att betala medlemsavgiften, de som inte gjort det redan v.v. gör
det snarast!
20-21 juli har Grålleklubben inbjudit till Fyllingarumsdagarna. De välkomnar
besökare, utställare och försäljare av tillbehör, litteratur och reservdelar som har
med veteranintresset att göra. De tar också gärna emot försäljare av hantverk.
För info ring 070-598 22 29 eller 073-942 49 98. Se även sep. inbjudan (fås av Eva).
Utställare fri entré (förare+pass.), försäljare betalar 300 kronor för 1 eller 2 dagar.
Anmälan före den 1 juni till: info@fergusonklubben.se elller tel. 0121-305 75.

§9
Mötets avslutande
Björn Andersson tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därmed aprilmötet.
§10
Föredrag
Frank Lindström berättade mycket engagerat och intressant om sin resa på MC runt Nya Zeeland. Frank med
hustru hyrde en Triumph Bonneville och besökte både biltävlingar, MC-tävlingar och speedway. Som kuriosa
nämndes att speedwaybanan kördes i högervarv vilket kanske är naturligt i ett land där man kör på vägens
vänstra sida...
Frank visade många fina naturbilder med höga snötäckta berg och sjöar med intensivt blått vatten.
Totalt körde de 600 mil på en månad och hyran av motorcykeln kostade ca 25.000:-
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