
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 

2018-09-13 

 
Närvarande: 34 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna till septembermötet som 

denna gång hölls i Zetterbloms bilhall. Meningen var att Oskar Zetterblom skulle ha berättat lite 

om företaget men p.g.a. en nära förestående tillökning i hans familj så gjorde Björn Andersson en 

kort presentation i stället. Björn känner Zetterbloms väl efter att ha jobbat där i många år. 

 

§2 Val av protokolljusterare 

Kjell Berzelius 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 

Michael Schwartz, son till den tidigare medlemmen Sven Schwartz som tyvärr gått bort, önskar bli 

invald i klubben men har ännu inte varit på något medlemsmöte. Han har dock betalat 

medlemsavgift varför styrelsen föreslår att han blir invald direkt nästa gång han kommer på ett 

möte. 

 

§6 Kassarapport 

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

 

§7 Övriga rapporter 

- Kanalrallyt kördes detta år i högsommarväder och vanns av Bosse Hylander 
- Kolmårdsrundan, fint väder med trevlig bana, ca 25 deltagare detta år. Ev. ska vi flytta detta 

evenemang till augusti eftersom det ligger tidsmässigt nära kanalrallyt. 
- Motorhistoriska dagen genomfördes som vanligt i Olaiparken. 
- Marknaden på Kråkvilan hölls stundvis i hällande regn (enda dagen som det regnade denna 

sommar kändes det som…). Trots detta blev resultatet positivt, +1000:- med endast 9 
betalande säljare. 

- Traditionsenligt och trevligt besök på Käckers sommarställe den 18 augusti. Ett 30 – tal 
personer kom men bara 6 på MC! 

- Besök på Ponduroza under Östgöta dagarna. Björn Andersson var där med sin HVA, Eva 
och Kjell kom också, men det var alltså väldigt liten representation från VMCK. 



- Garagebesök hos Rolf Johansson. Visning av hans garage, verkstad och inte minst hans 
pågående ångbilsbygge. Dessutom avnjöt vi korv och öl, äpplekaka och kaffe, en mycket 
trevlig sammankomst! 

 
 

 

 

§8 Övrig information/frågor 

- Mats informerade om ett ställe strax utanför Västra Harg där det finns en guldgruva med 

allehanda MC delar, företrädesvis till Engelska cyklar från 40-, 50- och 60-talen men även 

till andra märken. Personen som äger detta heter Leif Johansson och har adressen Sanden, 

Sandskvarn 1, 59592 Mjölby. Hans telefonnummer är 076-1129859 och hans email adress 

är motorfirmajap@gmail.com , ta gärna kontakt med honom om ni saknar delar. 

- Åke Gustavsson önskar köpa en ”gubbmoppe”, abstinensen efter något tvåhjuligt är svår 

efter att han sålt sin MC. 

- En lång diskussion angående möjligheten att skaffa en egen VMCK lokal genomfördes. 

Föreslogs bl.a. att undersöka möjligheten att använda ”varglyan”, troligen är dock den 

lokalen också upptagen då speedwaytävlingar körs. Rent ekonomiskt är det säkerligen 

omöjligt att hitta något ens i närheten av det pris vi betalar idag, 500:- per gång vi utnyttjar 

lokalen. Medlemsmötet gav dock styrelsen i uppdrag att utreda frågan vidare. 

- Önskan framfördes att köpa en bättre ljudanläggning till klubblokalen. 

- Jägmästargården är nu stängd för säsongen och vi träffas nu på Farmors Café i stället. 

 

§9 Mötets avslutande 

Björn Andersson tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därmed septembermötet. 
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