
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 2016-04-14 

Närvarande: 50 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 

§2 Godkännande av föredragningslistan 

Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan. 

 

§3 Utseende av protokolljusterare 

Leif Persson, Skärblacka, utsågs att justera dagens protokoll. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möte, den 10 mars, är justerat och lades till handlingarna. Uppläsning 

av protokollet ansåg mötesmedlemmarna inte vara nödvändig. 

 

§5 Eventuella förstagångsgäster 

Inga förstagångsgäster anmälde sig. 

 

§6 Inval av nya medlemmar 

Ronny Wångman, Norrköping, valdes in som ny medlem. Medlemsmaterial överlämnades av Eva 

Berzelius. 

 

§7 Kassarapport 

Kassören Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara 

god. 

 

§8 Övriga informationer mm. 

- Årets kanalrally krockar med en speedwaymatch i div. 1, Vargarna/Västerås. P.g.a. att det 

inte är en allsvensk match förväntas publikantalet bli relativt litet så att vi kan köra som 

planerat. Anders och Eva håller kontakt med SMK Östgöta, vi räknar med att problemet är 

lösbart. 

- Åke Gustafsson vill byta sin BSA C11G 1954 250cc mot en MC med elstart alternativt en 

hundkoja, se även annons vid entrén till klubblokalen 

- Följande personer ingår i rallykommittén: 

 Kjell Mazetti 

 Nils-Erik Sand (tillika korvgubbe om det behövs!!) 

 Ingemar Wennerberg 

 Eva Berzelius 

 Hans Johnsson 



- En lista där intresserade kanalrallyfunktionärer kunde anteckna sig skickades runt och 

resulterade i 5 st. till rallyt, 2 st. till köket samt 2 st. till marknaden.. Vid brist på 

funktionärer till rallyt föreslogs att lösa detta med obemannade kontroller försedda med 

”tipspromenadfrågor”.  

- Sören Rothman föreslog att till årets kanalrally köpa in ”rejäla” priser som dessutom bör 

vara öronmärkta som 1:a, 2:a, 3:dje pris etc. Tidigare har pristagarna fått välja fritt från ett 

prisbord. Förslaget kommer att behandlas av rallykommittén. 

- Kommande evenemang (evenemang märkta med * är arrangerade av VMCK Östergyllen): 

 23/4   MC visning Vilbergen * 

 1/5    Jägmästargården, samling Gamla Torget kl. 10.00 * 

 5/5    Gökotta Duvhult, samling 7.30 på Maxi parkeringen * 

 28/5   Kanalrallyt * 

 6/6    Motorhistoriska dagen i Olaiparken, samarrangemang med NVBK 

 13/6   Fordonsträff i Borensberg Folkets Park kl. 18-21 

 2/7    Marknad på Kråkvilan * 

 16-17/7 Fyllingarumsdagarna 

 20/8   Träff hos Kerstin o Affe Käcker * 

 8/10   Jubileumsträff (klubben fyller 35 år!) * 

 I dagsläget vet vi inte om det blir någon dagorientering i brist på kartor, men vi 

håller tummarna! 

 

Efter mötets avslutande visade Hasse J en film från förra årets begivenheter. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Mats Ringborg  Björn Andersson  Leif Persson 

mötessekreterare  ordförande   protokolljusterare   

 

 

 

 

 


