
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 2016-05-12 

Närvarande: 28 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 

Johan Helmer, utsågs att justera dagens protokoll. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möte, den 14 april, 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 

Denna månad invaldes ingen ny medlem. 

 

§7 Kassarapport 

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

god. 

 

§8 Rapporter 

Hasse Johnsson rapporterade från vårens arrangemang: 

- Vilbergstorget besöktes av 10-11 ekipage den 23:e april. Relativt många åskådare kom 

detta år. 

- 1:a maj samlades 12-13 st. åkare på gamla torget för att färdas vidare till 

Jägmästargården. P.g.a. missförstånd angående färdvägen så blev det inga bilder på 

rullande MC’s. Hasse stod och väntade på ett ställe medan åkarna åkte en annan väg... 

- Gökottan blev välbesökt, ca 15 MC och några bilar med förare och i en del fall 

passagerare. Tipspromenaden vanns detta år av Eva Berzelius som dock inte hörde 

göken... 

- Håkan Johansson meddelade att på senaste MHRF mötet tillstyrktes vår ansökan att bli 

medlem. Detta sker formellt i Stockholm den 14:e september då vi ska ha någon eller 

några representanter där som kan göra en kort presentation av VMCK Östergyllen. 

 



§9 Övriga frågor/informationer mm. 

- Hasse informerade om attveckan efter marknaden på Kråkvilan hålls en båtträff i Mem dit 

VMCK Östergyllen är välkomna att visa upp sina åkdon. Båtarna anländer torsdagen den 

7:e juli och avgår igen lördagen den 9:e juli. På fredagen den 8:e juli ligger alla båtarna i 

hamnen dit vi alltså är välkomna, så många som möjligt. 

- Olof Laneborg informerade om träff den 26:e maj hos Hans Varverud vid Asks kyrka. Det 

blir korvgrillning och kaffe och brukar vara trevligt. 

- Kommer vi att annonsera i lokalpressen om marknaden på Kråkvilan? Någon sådan plan 

finns inte f.n., vi har provat tidigare och det gav klent resultat. Ett bra förslag som togs upp 

var att annonsera i NT på Lokus.se under Köp och Sälj/Auktion/loppmarknad. Hasse 

Johnsson ansvarar för detta. 

 

10§ Mötets avslutande 

Björn Andersson avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

11§ Dagens gäst 

Dagens gäst var Tony Bogren som berättade om fordonsförsäkringar från Bilsport&MC. 

Försäkringen ska ses som ett möjligt alternativ till If resp. MHRF försäkringarna som är 

begränsade till att gälla enbart enstaka utflykter, parader och dylikt och får alltså inte användas som 

dagligt bruksfordon. Försäkringen från Bilsport&MC gäller däremot för all körning, även dagligt 

användande t.ex. till jobbet. 

Prisexempel för en MC från 1967 eller äldre, 418:-/år. För nyare MC är självrisken lägre än 

motsvarande försäkring som tecknas via SMC, men kostnaden mer eller mindre den samma. Max. 

försäkringsvärde är 150.000:-. För högre försäkringsbelopp måste man ta en ”vanlig” försäkring 

till en väsentligt högre premie. 

Till skillnad från If/MHRF försäkringarna har klubben ingen inblandning i varje försäkringsärende 

utan det är ett ärende mellan varje försäkringstagare och försäkringsbolaget. 

En annan skillnad är att vid en skada där reparationskostnaden beräknas uppgå till mer än 50% av 

fordonets värde så löses det in av försäkringsbolaget alternativt får försäkringstagaren behålla 

fordonet och får då 50% av värdet utbetalt. MHRF försäkringen ersätter däremot 

reparationskostnader som t.o.m. överstiger fordonets värde. 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Mats Ringborg  Björn Andersson  Johan Helmer 

mötessekreterare  ordförande   protokolljusterare   


