Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2019-09-12
Närvarande: 33 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla varmt välkomna och förklarade därmed
septembermötet öppnat. Björn informerade om sin sjukdom som tyvärr gör att han måste dra ner på
klubbarbetet så mycket som möjligt. Han tänker dock vara kvar som ordförande till årsmötet nästa
år då han inte längre kommer att vara tillgänglig för omval. Alla i klubben önskar Björn ett snabbt
tillfrisknande!!!
§2
Val av protokolljusterare
Berne Hanning valdes att justera dagens protokoll.
§3
Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer framfördes.
§4
Eventuella förstagångsgäster
Sören Håkansson som kör BMW och Bultaco anmälde sig denna gång.
§5
Inval av nya medlemmar
Ingen ny medlem valdes in i klubben på dagens möte.
§6
Kassarapport
Eva presenterade klubbens ekonomi som är fortsatt tillfredsställande.
§7
-

Övriga rapporter
Kanalrallyt kördes i hyfsat väder på en bra bana med några grussträckor. Vinnare i år blev
Sören Rothman.
Den 23 maj besökte ca 17 medlemmar Hans Varverud utanför Motala.
Nationaldagsfirandet den 6 juni besöktes av ca 15 medlemmar i en sommarfager Olaipark.
Veteranmarknaden besöktes i år av ovanligt många säljare, kanske delvis beroende på det
fina vädret vi bjöds på till skillnad mot förra årets ösregn. Det kom 27 betalande säljare och
10 medlemssäljare. Resultatet blev, inklusive café och korvförsäljning, ca 4.500:-.
Det sedvanliga besöket i augusti hos Alf och Kerstin Käcker blev tyvärr inställt p.g.a.
sjukdom. Vi hoppas att vi kan återkomma nästa år!
Omkring 10 VMCK medlemmar besökte Fyllingarumsdagarna dit Grålleklubben bjudit in
oss.
Kolmårdsrundan kördes i strålande sol och 25 graders värme. Vid målet hördes många
positiva omdömen om bansträckningen vilket banläggaren Curt Karlström har all heder av.
Ett litet missöde orsakades av Mats som förrättade prisutdelningen innan alla kommit i mål.
Det var Malke och hans dotter Katarina som fått problem med sin MC och var rätt så
mycket försenade. När de väl kom så visade det sig att de lagt beslag på andra och tredje
platserna vilka priser redan var utdelade. Detta rättades till på dagens medlemsmöte då
Malke tog emot andra omgången 2:a och 3:e pris. I år har alltså klubben den stora glädjen
att dela ut 2 andra och tredje priser vilket troligen är unikt i klubbens historia!! På första

-

§8
-

-

plats kom Lennart Johansson. De två övriga pristagarna var Anders Rosén och Ove
Helander.
Den 7 september besökte vi Sören Rothman. Han visade upp två stora tändkulemotorer
varav den ena drev en såg. Vi fick alltså se två stora stockar bli uppsågade till användbart
virke i olika dimensioner. Därefter följde kaffe med dopp ackompanjerat av Ingemar
Wennerberg på dragspel. Vi blev alla imponerade av hans fingerfärdighet och musikalitet!
Sist men inte minst visade Sören sin MC samling som är verkligt fin. Ett mycket trevligt
och uppskatta besök!
Övrig information/frågor
Årets resa till Tidö slott är nu fullbokad samt att vi har två personer på väntelista. Mats
poängterade att resan avgår från Folkborgen och inte från Bilalliansen som vi startat från i
flera år tidigare. Påminnelse kommer att läggas upp på hemsidan och ett email kommer att
skickas ut till medlemmarna.
Medlemmarna uppmanades om att uppdatera sina uppgifter i matrikeln. Det finns ganska
mycket gammal information, särskilt email adresser och telefonnummer, som behöver
uppdateras. Kontakta Eva så hjälper hon till med att uppdatera era uppgifter!

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