Protokoll från ordinarie månadsmöte i MCHK Östergyllen 2014-03-13
Närvarande: 47 st.
§1
Mötets öppnande
Nyvalde ordföranden Johan Helmer hälsade medlemmarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2
Godkännande av föredragningslistan
Mötet godkände den sedvanliga föredragningslistan.
§3
Val av protokollsjusterare
Thord Andersson, Söderköping, utsågs att justera dagens protokoll.
§4
Föregående mötes protokoll
Sekreteraren redogjorde för innehållet i föregående mötes protokoll - det från årsmötet den
13 februari 2014 - som sedan lades till handlingarna.
§5
Eventuella förstagångsgäster
Inga förstagångsgäster anmälde sig.
§6
Inval av nya medlemmar
Elvy Eckerbrandh, Hagebygatan 35, 603 52 Norrköping, valdes in som ny medlem. Elvy
har under en längre tid deltagit i klubbens aktiviteter.
§7
Kassarapport
I kassörens frånvaro redogjorde sekreteraren för klubbens goda ekonomiska ställning per
den 28 februari 2014.
§8
Övriga rapporter
Ordföranden meddelade att en enhällig styrelse hade beslutat att detta år inte bekosta
annonser om Kanalrallyt och veteranmarknaden i den kommersiella motorpressen, utan
istället på andra sätt marknadsföra evenemangen, inklusive på vår hemsida.
§9
Övriga frågor
a) Ordföranden informerade om de uppdateringar som redan har skett på klubbens
hemsida och om de ytterligare saker som kommer att tillföras efter hand.
b) Den färdiggraverade pokalen efter Snösvängen nu i januari överräcktes till segraren
Sören Carlsson.
c) Styrelsen hade vid sitt senaste sammanträde och med stöd av stadgarnas §4 utsett
Kerstin Käcker till hedersledamot i klubben. Ordföranden överräckte nu ett inplastat

diplom och blommor till Kerstin och tackade henne för alla de insatser för klubben som
hon har gjort under åren.
d) Olof Laneborg efterfrågade personer som kunde åta sig att vara funktionärer vid
Kanalrallyt och veteranmarknaden.
e) Ordföranden meddelade att det ska bli en Kolmårdsrunda även i år och han själv hade
åtagit sig att organisatoriskt hålla i arrangemanget. Tidpunkten är spikad till den 28 juni
2014.
f) För att få mer plats i vårt skåp på kansliet har styrelsen bestämt att svårsålda produkter
ska få säljas ut billigt. Ett antal T-tröjor i storleken small såldes snabbt slut för tio kronor
styck.
g) Hans Roland frågade hur många som skulle vara intresserade av att klubben tog fram en
ny klubbkeps med lite annorlunda utseende än den som nu har tagit slut. Efter att ha kollat
upp priser mm. till nästkommande möte kan beställningar i så fall göras.
h) Hans Roland påminde ånyo om den utställning av hojar vid Vilbergens Centrum som
man har fått inbjudan till. Tidpunkten är de 26 april kl. 10.00-14.00.
i) Hans Roland informerade slutligen om att det aviserade firandet på Nationaldagen den 6
juni i Olaiparken kommer att göras gemensamt med NVBK och med stöd av Norrköpings
kommun.
§10 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat.
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