
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 

2018-03-08 

 
Närvarande: 29 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna och öppnade därmed 

marsmötet. 

 

§2 Val av protokolljusterare 

Lennart Eklund valdes att justera dagens protokoll. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer framfördes. 

 

§4 Eventuella förstagångsgäster 

Ingen förstagångsgäst anmälde sig på detta möte. 

På MC mässan på Himmelstalund hade Björn Andersson träffat en hel del personer som äger 

veteran MC så därför var ett antal förstagångsgäster väntade, potential finns alltså som 

förhoppningsvis visar sig vid ett senare tillfälle. 

 

§5 Inval av nya medlemmar 

Inga nya medlemmar invaldes denna gång. 

 

§6 Kassarapport 

Eftersom vår kassör Eva Berzelius för tillfället befann sig i Florida så redogjorde Mats Ringborg i 

korthet för klubbens finansiella situation, som bedöms vara fortsatt god. 

 

§7 Övrig information 

- VMCK, som tidigare tackat nej till MC mässan på Himmelstalund, representerades 

kontinuerligt av 3 personer under hela mässtiden. Anledningen till att vi ändå var med var 

att priset senare reducerats dramatiskt till 0:-! De som var där presenterade VMCK’s 

verksamhet på bästa sätt bl.a. i akt och mening att värva nya medlemmar. Tyvärr kom ju 

inga förstagångsgäster på detta möte men vi ser fram mot kommande möten bl.a. i detta 

avseende! 

- Jan-Olof Johansson, sammankallande till Kanalrallyt, skickade runt en funktionärslista 

- Den 22 mars har vi avtackning av funktionärer, kom ihåg anmälan till Eva som bjuder på 

kaffe och våffla! 

- Den 28e april visar vi upp våra MC utanför Biltema, info genom Hasse Johnsson 

- Vi har blivit inbjudna att besöka Ponduroza gårdsbageri (nära Gårdeby) för att visa upp oss 



under Östgötadagarna den 1e och 2e september. Tanken är att de som kommer ska köra dit 

på veteran MC, alltså inget modernare fordon. NVBK kommer också att finnas på plats. 

Som tack till de som kommer, kommer Ponduroza att bjuda på fika. 

- Styrelsen återkommer på aprilmötet med resmål för höstens bussutflykt 

- Kjell Mazetti påpekade att årets marknad på Kråkvilan ligger en vecka för sent. Normalt 

brukar vi förlägga marknaden till samma helg som marknaden i Surahammar, vår marknad 

på lördag och Surahammars på söndag. Eftersom Surahammarmarknaden är den 1e juli så 

borde vår ligga den 30 juni. 

Efter månadsmötet har styrelsen beslutat att ta upp frågan i ett extra möte den 22e mars i 

samband med funktionärsavtackningen (sekr. anm.). 

- Håkan Johansson redogjorde för ett försäkringsmöte avhållet i Linköping. Bl.a. 

informerade han om att en premiehöjning är att vänta från den 1e maj. Dessutom nämndes 

att det är möjligt att trafikförsäkra 5 st. mopeder i klump vilket kostar ca 450:-. Om man har 

en sådan försäkring får dock bara en moped i taget köras. Denna försäkringsform har dock 

inte blivit någon succé. 

- Mopeder med påhängsmotor är f.n. olagliga men lagändring är på gång så att de i framtiden 

kommer att bli lagliga 

- Vi jobbar på att få hit Willy Forsström att hålla föredrag om Vikbolandsbanan och 

Valdemarsvik. 

Det har efter marsmötet lyckats oss att få hit Willy på vårt aprilmöte den 12e, missa inte 

det! (sekr. anm.) 

 

§8 Mötets avslutande 

Björn Andersson tackade medlemmarna för gott engagemang och avslutade därmed årets 

marsmöte. 

 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg      Björn Andersson      Lennart Eklund 

mötessekreterare      mötesordförande      protokolljusterare 


