
Protokoll fört vid månadsmöte i Veteranmotorcykelklubben Östergyllen ,VMCK, 

2016-03-10 
 

§ 1 

Mötesordförande Rolf Johansson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. 

 

§ 2 

Föredragningslistan godkändes. 

 

§ 3 

Till justeringsman valdes Ingemar Wennerberg. 

 

§ 4 

Föregående mötes protokoll kunde inte föredragas då ordinarie sekreterare inte deltog i mötet. 

 

§ 5 

Förstagångsgäster: 

Ronny Wångman, innehav 4(!) st Triumph Bonneville årsmodell -76, -77, -78, -79 samt  

1 st Triumph Trident T160 årsmodell -76. 

 

§ 6 

Inval av nya medlemmar: 

Tommy Jonsson invaldes. Medlemsmaterial överlämnades av mötesordförande Rolf Johansson. 

 

§ 7 

Rapporter: 

a) Kassarapporten genomgicks av mötesordförande Rolf Johansson. 

 

b) Övriga rapporter: 

Rolf Johansson och Nils Olander har besökt en hotrod marknad i Katrineholm i början på mars och kom 

med på ett inslag i Sörmlands Nyheter. Marknaden var mycket välbesökt. 

 

§ 8 

Övriga frågor. 

8/5 och 11/9:  Östgöta Marknader har informerat om att man kommer att arrangera två 

veteranmarknader, 8/5 och 11/9,  på Himmelstalund. Inriktningen ska vara veteranfordon och delar. 

Vi får väl se det som ett komplement och inte konkurrent till våran marknad. 

  

18-20 mars:  MC-mässa på Stadium Arena kommer att hållas 18-20 mars. VMCK har fått en inbjudan 

att deltaga med en egen monter där vi kan få tillfälle att informera om vår verksamhet och också visa upp 

några av våra motorcyklar. För detta behövs ca 10 medlemmar som kan närvara i montern.  

Lista sändes runt för anmälan som funktionär/utställare. Ett tillräckligt antal anmälde sitt deltagande 

direkt. Hur närvaroschemat ska läggas upp får beslutas i samband med att cyklarna levereras till mässan 

på fredag f.m. den 18/3. 

 

 

 

 

Reaktioner från MCHK Riks på vårt beslut att lämna MCHK och direktansluta oss till MHRF: 

Malke meddelade att mail inkommit där MCHK Riks beklagar att vi vill lämna förbundet. I mailet 

hänvisar man att det tidigare ska ha funnits en vilja att lämna MCHK. Det verkliga skälet att man vill 

centralisera organisationen berör man inte.Vi ser mailet som ett försök till bortförklaring. 

 



19/6:  Röda stan evenemanget kommer att hållas igen 19/6 med olika aktiviteter.  

Vi är välkomna med våra veteranmc att samlas vid Almstaplan hos Kjell Mazetti. 

 

6/6:  På Nationaldagen – för oss Motorhistoriska dagen är det som vanligt utställning i Olai parken. 

Rolf Johansson kommer att skjuta salut från Stadshustornet.  

Troligen kan vi få med en bild på någon mc i kommunens program. Ansvarig på kommunen är  

Carita Nordh, Evenemangskoordinator, Upplev Norrköping AB. 

 

§ 9 

Mötet avslutades av mötesordförande Rolf Johansson. 

 

 

Norrköping den 10:e mars 2016 

 

 

 

Vid protokollet:     Justeras: 

 

 

-------------------------------------   ----------------------------------- 

Anders Rosén      Rolf Johansson  

Mötessekreterare     Mötesordförande 

 

Justeras:    

 

 

----------------------------------- 

Ingemar Venneberg 

Justeringsman    

 

  


