
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 

2016-11-10 

 
Närvarande: 41 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 

 

§3 Val av protokolljusterare 

Berne Hanning valdes att justera dagens protokoll. 

 

§4 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer framfördes. 

 

§5 Eventuella förstagångsgäster 

Inga förstagångsgäster anmälde sig. 

 

§6 Inval av nya medlemmar 

Ingen ny medlem invaldes detta möte. 

 

§7 Kassarapport 

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

 

§8 Evenemangskommittéer 

Det ser ut som om vi har tillräckligt antal funktionärer för att kunna köra Snösvängen. Kjell 

Berzelius ifrågasatte om det finns någon som håller ihop arrangerandet av rallyt och svaret blev att 

f.n. har vi inget namn tyvärr. Det brådskar alltså! 

 

§9 Inval i MHRF 

VMCK Östergyllen är nu officiell medlem i MHRF! Vår ordförande Björn Andersson gjorde en 
presentation av klubben på MHRF’s årsmöte i Stockholm den 15 oktober. Presentationen 
belönades med applåder vilket kändes mycket bra. 
 
§10 Julbord 

Årets julbord går som vanligt av stapeln i vår möteslokal på Kråkvilan den 8:e december, 
observera att datumet som har meddelats på tidigare program är fel. Kostnaden i år blir 150:- för 
både medlemmar och icke medlemmar. Eva vädjade om förskottsbetalning för att slippa hantera 
kontanter i möjligaste mån. Bankgironummer ska finnas på hemsidan om inte så är det 5050-4000. 
Betala gärna före den 29 november. 
 

 



 

11§ Filmer på Youtube 

Svenskt motorhistoriskt arkiv har många filmer på Youtube, gå gärna in där och titta!( Enklast går 

man in på MHRF’s hemsida, klickar på fliken Kulturarvet och sedan på Svenskt motorhistoriskt 

arkiv och sist på länken till Youtube så hittar man filmerna, sekr. anm.) 

 

12§ AD bildelar 

Björn Andersson informerade om att medlemmar i VMCK Östergyllen får extrarabatt vid 

uppvisande av gällande medlemskort. 

 

13§ Försäkring av mopeder/MC i klump 

Björn Andersson informerade om att det finns förslag på att kunna försäkra upp till 5 mopeder på 

samma försäkring och då få använda 1 moped i taget. Om man har många mopeder skulle nästa 

steg kunna vara att försäkra nästa fem mopeder och då få använda två mopeder i taget. Påbyggnad 

med ännu flera fordon skulle vara möjligt. Detta förfarande kan komma att gälla för MC också, 

men i nuläget är det oklart. 

 

14§ Mötets avslutande 

Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade mötet. 

 

 

15§ Filmvisning 

Hasse Johnsson visade ca 1 timmes film från en del av det gångna årets evenemang vilket var del 

två och den sista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg  Björn Andersson  Berne Hanning 

mötessekreterare  ordförande   protokolljusterare 


