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Protokoll från ordinarie medlemsmöte VMCK Östergyllen 

2021-09-09 

 
Närvarande: 34 medlemmar 

 

§1 Mötets öppnande 

Klubbens ordförande Nils Erik Olander hälsade alla varmt välkomna till årets första medlemsmöte 
på ett och ett halvt år. På grund av att det gått så lång tid sedan senaste mötet så har flera av våra 
medlemmar avlidit under tiden. Vi brukar inte normalt uppmärksamma detta men när så många 
gått bort (åtta medlemmar) så ägnade vi dem en tyst minut. De avlidna är: Göran Hjort, Bo 
Hylander, Ove Hägerstrand, Alf Käcker (hedersmedlem), Jan Nilsson, Göran Sjöwall 
(hedersmedlem), Johan Stenlåås och Sven-Arno Thorstensson. 
 
 

§2 Val av protokolljusterare 

Olof Laneborg valdes att justera dagens protokoll. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Inga kommentarer framfördes. 

 

§4 Eventuella förstagångsgäster 

En förstagångsgäst anmälde sig på detta möte: 

Kenth Tornelid som vi vanligtvis hittar på Jägmästargården. 

 

§5 Inval av nya medlemmar 

På grund av pandemin så har 3 personer betalat avgift utan att formellt blivit invalda på ett 

medlemsmöte och anses nu som medlemmar genom ett ”förenklat antagande” – normalt så krävs ju 

närvaro på två medlemsmöten men styrelsen har alltså godkänt detta sätt att ta in nya medlemmar. 

 

§6 Kassarapport 

Eva presenterade klubbens ekonomi som är fortsatt tillfredsställande. 

 

§7 Övriga rapporter 

 
§8 Övrig information/frågor 

- Den 16 oktober håller MHRF sin årliga förbundsstämma. Den kommer att genomföras 

digitalt och från VMCK Östergyllen deltar Anders Rosén och Mats Ringborg som klubben 

representanter. Rolf Johansson ställer välvilligt upp med teknisk support i sitt hem. 

- För att få fler deltagare till Kolmårdsrundan (f.n. 18 st.) skickades en anmälningslista runt 

på mötet (ingen ytterligare deltagare anmälde sig). En av deltagarna, Hans Dahlgren, har 

erbjudit sig att lägga upp bilder han kommer att ta under resans gång på en plats på nätet 

som vi får en länk till, åtkomlig för alla. Länken kommer att läggas upp tillsammans med 
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resultatlistan på hemsidan 

- Även till Stockholmsresan skickades en anmälningslista runt, hittills har vi bara 22 

personer anmälda (ingen ytterligare deltagare anmälde sig). Resan kommer dock att 

genomföras trots det låga deltagarantalet. 

- Jubileumsfesten är fortfarande lite oklar, både beträffande plats, matval, och kostnad. Det 

som står i utskickat program måste vi dock anse gällande tills vidare. Eva skickade runt en 

anmälningslista där 22 personer anmälde sig. Håll utkik på nätet efter mera information, 

festen är planerad att genomföras den 9 oktober. 

- Jägmästargården kommer att hålla öppet hela vintern, kolla tider för säkerhets skull på 

nätet! 

- Vi planerar för att ha julfirande i år, möjligen blir det en enklare variant eftersom vi har 

jubileumsfesten, vad det blir beror på hur klubbens ekonomi ser ut i slutet av året. 

 

§9 Mötets avslutande 

Nils Erik Olander tackade medlemmarna för visat intresse och avslutade därmed årets första 

medlemsmöte. 

 

§10 Konsert 

Efter mötets avslutande spelade Björn Carlsson nyckelharpa för oss. Han framförde ett tiotal låtar 

på ett säkert och elegant sätt, att kunna spela på detta instrument är inte så vanligt och inte heller 

något man lär sig på kort tid. Mitt i programmet läste han också en dikt på östgötskt bonnmål, inte 

helt lätt att hänga med! Tack Björn för ett fint initiativ! 

 

 

 

 

 

 

Mats Ringborg      Nils Erik Olander      Olof Laneborg 

mötessekreterare      mötesordförande      protokolljusterare 

 

 

 

OBS! På nästa sida återfinns två annonser gällande 

motorcyklar till salu! 
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1. En Yamaha NT 03 encylindrig 660 cc som har rullat 500 mil, årsmodell 2006/2007. Säljes 

av Sören Berggren tel. 0702348286. Se bild nedan: 

 

2.  En Honda CB 125 K3, årsmodell 1973. Motorcykeln är registrerad och besiktigad men 

inte renoverad. Skick: bra bruksskick. Säljes av Kurt Karlström, tel. 0705423738. Se bilder 

nedan. 

 

3.  

 


