
Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 2018-11-08 

 
Närvarande: 49 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Björn Andersson hälsade alla hjärtligt välkomna till novembermötet. 

 

§2 Val av protokolljusterare 

Åke Gustafsson valdes att justera dagens protokoll. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer framfördes. 

 

§4 Eventuella förstagångsgäster 

Robert Karlsson som ”bara” åker 4-hjuligt (Volvo 740) samt Lennart Lundqvist som åker Honda anmälde sitt 

intresse att bli medlemmar i klubben. 

 

§5 Inval av nya medlemmar 

Inga nya medlemmar invaldes på detta möte. 

 

§6 Kassarapport 

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

 

§7 Övriga rapporter 

- MHRF’s förbundsstämma besöktes av Hasse Johnsson och Ingemar Wennerberg den 20 oktober. På 
mötet informerades om att MHRF försäkringarna går fortsatt bra, ökning med 60% totalt. Om man tittar 
på fördelningen mellan olika fordonsslag så minskar MC medan mopeder ökar. På grund av att 
marknadspriserna på bilar har ökat så vill många bilägare öka försäkringsvärdet. 
Information gavs också om Elmiamässan som går av stapeln den 19-24 april 2019. 
Påmindes även att SMA (Svenskt Motorhistoriskt Arkiv) finns tillgängligt på nätet och är väl värt att 
titta närmare på. 
MHRF’s ordförande Peter Edqvist avgår och kommer fortsättningsvis jobba med internationella frågor. 
Ny ordförande för MHRF blir Kurt Sjöberg som även är ordförande i AHK, AutomobilHistoriska 
Klubben. 
Material från mötet finns hos Ingemar Wennerberg för den som önska veta mera. 

 
 

§8 Övrig information/frågor 

 

- Johnny Nicander sålde kalender med Krokeks Kalenderflickor. Förtjänsten går oavkortat till 
Cancerfonden! 

- Göran Karlsson informerade om att en medlem, Björn Jonsson, säljer två st. MC, en DKW SB 500cc 
1938 och en DKW RT 250cc 1952. Intresserade tar kontakt med Göran. 

- Rolf Johansson bad de medlemmar, som har ett emailkonto men inte får någon epost från klubben, att 
höra av sig till honom så att han kan uppdatera maillistan. 



- Sponsorpengar söks till en film om Varg-Olle Nygren. Filmen är tänkt att bli färdig till hans 90-årsdag. 
Styrelsen har beslutat att inte investera i detta projekt men om det finns någon privat som vill vara med 
så finns kontaktuppgifter hos Eva. 

- Mats Ringborg informerade om nästa års planerade resa till Tidaholms slott den 21 september 2019. 
Resan innehåller två guidade turer, en genom MC collections samlingar och en genom själva slottet. 
Lunch är tänkt att ätas på slottets värdshus. Allt detta plus fika på både dit- och hemresan kostar ca 
400:- per medlem (priset sponsrat av klubben). Exakt pris är ännu inte fastställt bl.a. beroende på att 
antal deltagare är okänt f.n., men ju flera vi blir ju lägre blir priset. Mötet ansåg att priset är acceptabelt 
men att vi ska fråga andra bolag för att ev. kunna reducera priset. Mats lovade att göra detta. 
 

 

§9 Mötets avslutande 

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

 

 

§10 Föredrag 

Efter mötet berättade Mikael Anderson om Norrköpings hamn som firar 500 år i år. Mikael berättade om den 

500-åriga resan, som började med att insegling till Söderköpings hamn blev omöjlig på grund  av 

landhöjningen, på ett mycket kunnigt, intressant och fängslande sätt som fascinerade alla mötesdeltagare. 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg      Björn Andersson      Åke Gustafsson 

mötessekreterare      mötesordförande      protokolljusterare 


