Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen
2016-09-08
Närvarande: 30 medlemmar
§1
Mötets öppnande
Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna.
§3
Utseende av protokolljusterare
Olof Laneborg valdes att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötesprotokoll
Håkan Johansson kommenterade att datumet för MHRF’s årsmöte, då VMCK Östergyllen formellt
förväntas bli medlem i MHRF, är den 15 oktober och inget annat (i föregående protokoll stod det
felaktigt den 14 september).
§5
Eventuella förstagångsgäster
Inga förstagångsgäster anmälde sig.
§6
Inval av nya medlemmar
Lennart Krantz, tidigare medlem i klubben, invaldes direkt utan att anmäla sig som
förstagångsgäst.
§7
Kassarapport
Kassören Eva Berzelius redogjorde i korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara
god.
§8

Jubileet den 8 oktober kl. 18.00 hos Norells mat, Lindåkersgatan 2

Alkoholfri cider kommer att serveras i välkomsthallen vid ankomsten.
Meny: förrätt: Toast Skagen, huvudrätt: fläskfilé med murkelsås, ugnsrostade grönsaker och
potatisgratäng, dessert: vaniljpanacotta, kaffe. Alkoholfri dryck ingår men den som vill kan ta med
sig alkoholhaltiga drycker efter tycke och smak.
Efter måltiden spelar bandet ”Sega gubbar” upp till dans.
Priset blir 200 kr för medlem och 250 kr för icke medlem, klubben subventionerar
mellanskillnaden.
§9

Öppet hus på NVBK

Klubben har fått en inbjudan att närvara på NVBK’s möte den 22 oktober med start kl. 18.30.
Möteslokalen ligger vid Östersjöhamnen/Händelöbron.

10§

Dagorienteringen

Blir troligen inte av detta år tyvärr.
11§ Evenemangskommittéer
Idag är det alltför få som jobbar med våra olika evenemang såsom Snösvängen, Kanalrallyt,
Marknaden etc. Om vi vill ha dessa evenemang levande i fortsättningen krävs det att flera ställer
upp än idag. Alternativet är tyvärr att ett eller flera arrangemang inte kan genomföras och det är
förhoppningsvis inte det vi vill.
Laneborg föreslog att innan vi utlyser ett evenemang så måste det finnas personer som är villiga att
arrangera detsamma.
Det påpekades även att ett visat intresse och deltagande i förberedelsejobbet på inget sätt är
livslångt utan med fördel bör kunna rotera mellan ett antal frivilliga.
Arbetet med att arrangera våra evenemang behöver inte vara jättetungt eftersom vi från tidigare
evenemang har ett ganska stort material som kan användas, måhända i ett något modifierat skick.
Malke föreslog ett koncept där det endast finns en kontroll med en tipspromenad utmed banan.
Detta borde ju göra arrangörsjobbet enklare. Förslaget mottogs först positivt med vid närmare
eftertanke så kan vi ju säga att det konceptet har vi redan på vår årliga Gökotta.
Alla som kan tänka sig hjälpa till uppmanas att höra av sig antingen till medlemsmötet eller
styrelsen!!
Förslag på hur vi kan göra våra evenemang roliga för både deltagare och arrangörer mottages
tacksamt till antingen medlemsmötet eller styrelsen. Alla förslag är välkomna!!
TÄNK TILL!!
12§

Björnsnästävlingen

Backtävlingen blir inte av detta år bl.a. p.g.a. havererad vägsladd.

13§

Ljudkvalitét i klubblokalen

Många har problem med att höra vad som sägs även om mikrofon och ljudanläggning används. Vi
bör utreda hur vi kan förbättra hörbarheten genom bl.a. förbättrad teknisk utrustning.

14§

Mötets avslutande

Björn Andersson avslutade mötet genom att tacka deltagarna och noterade samtidigt att det
stundvis hettat till i diskussionerna men att mötet hela tiden gått korrekt tillväga. Det var med andra
ord ”högt i tak” precis som det ska vara.
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