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Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 

2020-03-12 

 
Närvarande: 38 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Nils Erik Olander hälsade alla inklusive dagens föredragshållare Gilbert 
Casselsjö varmt välkomna till 2020 års marsmöte. 
 

§2 Val av protokolljusterare 

Berne Hanning valdes att justera dagens protokoll. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Tyvärr så har inte årsmötesprotokollet blivit justerat ännu eftersom en av justeringsmännen har 

varit bortrest ända till idag. Det innebär att årsmötesprotokollet och protokollet från dagens möte 

inte kan kommenteras förrän på aprilmötet. 

 

§4 Eventuella förstagångsgäster 

Två förstagångsgäster anmälde sig på detta möte: 

- Anders Fröling som kör en Hondascooter från 1996 

- Jano Robertsson som kör BMW 

 

§5 Inval av nya medlemmar 

Ingen ny medlem valdes in i klubben på detta möte. 

 

§6 Kassarapport 

Eva presenterade klubbens ekonomi som är fortsatt tillfredsställande. Ett litet minus på 500:- 

uppstod som ett resultat av årets Snösväng, detta resultat får dock ett marginellt inflytande på 

klubbens ekonomi.  

 

§7 Övriga rapporter 

- Mats informerade om MHRF’s klubbkonferens som hölls i Flygets Hus i Linköping den 15 

februari (ett utdrag av det viktigaste i presentationsmaterialet): 

 MHRF’s huvudsyfte är att verka för att medlemmarnas fordon får framföras på 

våra vägar även i framtiden 

 MHRF gör detta genom att samverka med myndigheter och organisationer, 

identifiera och avvärja hot mot verksamheten, vara ett serviceorgan för 

medlemmarna, främja miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder 

 MHRF engagerar över 100.000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt 

kulturhistoriska arv kan användas, bevaras och utvecklas 
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 Förbundsstämman är det högsta beslutande organet och sammanträder i oktober 

varje år 

 Omsättningen uppgår till 7,1 MSEK varav en viktig del är återbetalning av 1,1, 

MSEK från försäkringspremierna som MHRF för närvarande är beroende av 

 MHRF’s informationskanaler består av: hemsidan (mhrf.se), MHRF’s tidning 

”På väg”, klubbinfo som varje klubb ansvarar för och håller uppdaterad, 

Facebook, Youtube, försäkringsinfo, MHRF folder samt en ”ägarguide” som är 

på gång och kommer att innehålla bl.a. en checklista för egenkontroll av fordon 

 Med 1 maj som mål blir digital hantering enda vägen att söka och hantera 

MHRF försäkringen 

 
§8 Övrig information/frågor 

- Årets höstresa går som tidigare sagts till Tekniska muséet och Sjöhistoriska muséet. En 
inbjudan och anmälningslista kommer på aprilmötet. Pris per deltagare är inte fasställt än 
men räkna med ca 400:-. 

- Troligen kommer Håkan Hultcrantz på majmötet att berätta om Göta Kanal, Olof Laneborg 

återkommer på aprilmötet. 

- Sören Rothman återkommer om Åssadagarna i Åtvidaberg första helgen i maj. Det finns 

väldigt mycket att se dessa dagar och Sören funderar på en eventuell resa dit med klubben. 

 

§9 Mötets avslutande 

Nils Erik Olander tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därmed 2020 års 

marsmöte. 

 

§10 Föredrag 

Efter mötets avslutande berättade Gilbert Casselsjö om sin tid som flygare i Kongo under tidigt 

1960–tal i FN-tjänst. Han visade sina privata digitaliserade bilder både från luften och från marken. 

Imponerande var hur navigeringen gick till i luften, det enda man hade var en karta i knät, en 

kompass och ett tidtagarur, ofattbart hur det gick att hitta! Gilbert visade också bilder på 

sönderskjutna SK16 och byggnader vilket gav en påminnelse om krigs galenskap. 

Mycket intressant och gripande föredrag! 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg      Nils Erik Olander      Berne Hanning 

mötessekreterare      mötesordförande      protokolljusterare 

 

 


