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2017-03-09 

 
Närvarande: 44 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Björn Andersson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 

 

§2 Val av protokolljusterare 

Sören Rothman valdes att justera dagens protokoll. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer framfördes. 

 

§4 Eventuella förstagångsgäster 

Inga förstagångsgäster anmälde sig. 

 

§5 Inval av nya medlemmar 

Sharam Akbari Kalhor invaldes enhälligt av mötet. 

 

§6 Kassarapport 

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

 

§7 Besök hos Hans Varverud i Motala 

Besöket äger rum den 18 maj i Smedberga, Motala. Tema för träffen är hur en Sterlingmotor 
fungerar och förhoppningsvis får vi se en i funktion. Enduro med veteran-MC kommer också att 
beröras. Korvgrillning med fika kl. 16 till 18. Om vädret tillåter så går det naturligtvis bra att åka 
med gammel-MC! Annars kanske vi kan ordna med gemensamt åkande. 
Anmälan gemensamt till MCHK Blåklinten. 
 
§8 Marknaden på Kråkvilan 

Mötet ansåg att vi måste marknadsföra vår marknad bättre än vi gjort tidigare. Föreslogs att ex.vis 
annonsera i dagspressen. En kommentar var att vi gjort detta tidigare med klent resultat men det 
kan kanske vara värt att göra ett nytt försök. Ett annat förslag var att trycka upp streamers att sätta 
på våra bilar och på så sätt visa var och när marknaden äger rum. Det hela handlar om att locka både 
köpare och säljare. Den första kategorin bör vi kunna hitta genom (små)annonser i dagspressen, 
den senare genom att sprida info om marknaden t.ex. genom kontakter på andra marknader som vi 
besöker. Självfallet måste vi också vara med i MHRF´s evenemangskalender och Classic Motors 
dito. Inga beslut om hur vi går vidare togs. 
 
§9 Vilbergsträffen den 29 april 

I år kommer vi troligen att hålla till utanför Biltema, Hans Johnsson jobbar vidare på detta förslag. 
 



§10 50-årsjubileum av vänstertrafikens införande 

Vi kommer att delta på detta evenemang i höst, mer info om detta kommer senare. 

 

§11 Vargarnas situation 

I dagsläget är situationen mycket oklar. Vår förhoppning och även känsla är att vad som än händer 

med Vargarna kommer det inte att påverka vår klubbverksamhet. 

Eva och Hasse letar efter hyreskontrakt som lyser med sin frånvaro. 

 

§12 Kolmårdsrundan 

Vi söker funktionärer till detta evenemang och därför skickades en lapp runt där intresserade kunde 

anteckna sig. Banan blir ca 9 mil på i huvudsak fina grusvägar, Johan Helmer samordnar. 

 

§13 Nya tröjor och kepsar 

Det finns ett behov av att trycka upp tröjor och kepsar med vår nya logga, styrelsen ansvarar för 

detta. 

 

§14 Kanalrundan 

Björn har talat med Göta Kanalbolag som säger att det krävs dispens för att vi ska få köra en del av 
vårt rally utmed kanalbanken. Björn jobbar vidare på att få en sådan till stånd, svar väntas i april. 
Vi behöver även hitta funktionärer till detta rally. 

 
 

§15 Mötets avslutande 

Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade mötet. 

 

§16 Filmvisning 

Kvällens filmvisare, Willy Forssman kom tyvärr inte till mötet och som backup visade Sören 

Berggren en film från tävlingar i Kvarntorpsbacken. Vi riktar ett särskilt tack till Sören för hans 

fina initiativ. 
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