
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 

2017-11-09 

 
Närvarande: 52 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Eftersom ordinarie ordförande Björn Andersson var bortrest så hälsade vice ordförande Eva 

Berzelius alla varmt välkomna och öppnade därmed novembermötet. 

 

§2 Val av protokolljusterare 

Nils Eric Sand valdes att justera dagens protokoll. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer framfördes. 

 

§4 Eventuella förstagångsgäster 

Ingen förstagångsgäst anmälde sig på detta möte. 

 

§5 Inval av nya medlemmar 

Lennart Berg invaldes i klubben och hälsades varmt välkommen. 

 

§6 Kassarapport 

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

 

§7 Snösvängen 2018 

Anders Rosén och Leif Persson arrangerar 2018 års Snösväng som körs den 13 januari. Anmälan 
som funktionär görs enklast genom att ringa Anders eller Leif. Bansträckningen är f.n. inte 
fastlagd, exakt var rallyt kommer att gå bestäms delvis av kommande väderprognoser. 
 

§8 Dagens föredrag 

Tyvärr blev dagens föredrag inställt på grund av sjukdom. Johan Kerkenberg kommer att berätta 

om de nya besiktningsreglerna, som börjar gälla nästa år, på januarimötet 2018 i stället.  

 

§9 Tröjor 

5st. av storlekarna XXL, XL, L och M finns nu hemma och ett flertal såldes redan under mötet. 
Priset är 100:- per styck 
 
§10 Övrig information 

- Malke informerade om en ny hjälmföreskrift som börjar gälla från den 1 december i år. För 

att vara godkänd måste alla hjälmar uppfylla kraven enligt ECE 22:05 eller senare. Om man 

åker med en hjälm som inte uppfyller kraven kan polisen utdöma böter på 1800:- ! 



- Alf Käcker informerade om resultatet av tipspromenaden som genomfördes på hans och 

Kerstins sommarnöje i Augusti: Vinnare blev 5 personer som hade 8 rätt Eva Berzelius/Bo 

Arvidsson/Inga-Lill Eriksson/Lennart Ekholm samt Olof Laneborg. 

- Berne Hanning informerade om att Jägmästargården serverar julbord speciellt för VMCK 

den 5 december om intresse finns. Intresserade meddelar detta till Eva Berzelius. 

- Årets julbord aväts den 14 december i klubblokalen på Kråkvilan till en kostnad av 170:- 

för medlem och 220 för övriga. 

- Gå gärna in på internetadressen ”mcminnen.se”, där finns mycket att hämta när det gäller 

MC historik från 50-talet och framåt 

 

§11 MHRF stämman 

Rolf Johansson som tillsammans med Björn Andersson, Hans Johnsson och Leif Persson var med 

på stämman som hölls i Norrköping gav nedanstående kortfattade info: 

 

- Antalet försäkringar ökar totalt (bilar ökar, mopeder ungefär konstant medan MC minskar). 
Tydlig trend är också att värdet på bilarna ökar. 

- Utbildning för försäkringsbesiktningsmän kommer. 
- Premierna kan komma att ökas något p.g.a. en olycka med ett veteranfordon vilket 

medförde en ersättning i miljonklassen. 
- Alla riksdagspartier är med i Riksdagens Fordonshistoriska Nätverk utom vänsterpartiet. 

Man jobbar bl.a. med dispenser för veteranfordon i olika miljözoner. 
- Elmiamässan kommer att ha bilar som deltagit i olika filmer som tema. 
- Motorhistoriskt arkiv som återfinns på ”nätet” har mängder av intressant materiel att ge oss 

veteranfordonsintresserade. 
- 2019 firar MHRF 50-årsjubileum, viktiga motorhistoriska händelser emottages tacksamt av 

MHRF. 
- 3 föreningar invaldes som nya medlemmar i MHRF: Knivsta Classic Cars, Ford Club 

Sweden och Hyltebygdens fordonsveteraner. 
 
På stämman visades också en MC (Hasses DS), en bil (Rolfs Dodge) och en moped (Håkan 
Johansson). 
 

§12 Mötets avslutande 

Eva Berzelius tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade mötet. 

 

§13 Filmvisning 

Efter mötets avslutande visade Hasse Johnsson filmer från årets rallyn och från marknaden. Även 

ett inslag från en Nortonträff utanför Katrineholm hanns med. Ett uppskattat och välkommet inslag 

som gav hopp om sol och värme medan höstrusk och mörker rådde utanför lokalen! 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg      Eva Berzelius      Nils Eric Sand 

mötessekreterare      mötesordförande      protokolljusterare 


