
MCV –Halmstad 

Styrelseprotokoll 2016-03-10 

Plats: Biltema Café 

Närvarande: Olle Gunnarsson, Bengt Ottosson, Per Karlsson, Hans-Erik Larsson, Leif Svensson, Per-

Erik Henriksson 

 

1. Mötets Öppnade 
Ord Olle hälsande alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

2. Godkännande av dagordningen 
 Mötet godkände dagordningen 

 

3. Val av justerare 
 Mötet valde Bengt och Olle 

 

4. Ekonomi 
Kassör Per Karlsson informerade om ekonomin är god och klubben har för närvarande 

84 medlemmar. Medlemsavgiften skall vara betal senast 31 mars. Per föreslog att 

klubbens tillgångar skall flyttas över till bankkonto i Swedbank, flytten bör göras vid 

årsskiftet. Per tar upp detta i kommande möten. 

 

5. Hemsida 
Hemsidan och Facebook är uppdaterade. Hans-Erik efterlyser bilder på 

medlemmars MC. Dessa kan bli fotograferade vid Lizzies. Hemsidan har haft 

cirka 1400 st besökare sedan den öppnades. 

 

6. Rallyt 
Klubben skall försöka få igång ett rally igen. Syftet är att få kontakt med andra klubbar 

och MC åkare, samt att sprida vårt kulturarbete till allmänheten. Planen är att ha start 

och mål vid Biltema i Halmstad lördagen den 30/7. Rallyt skall kallas för ”Halmstad 

MCV rallyt”. All måste vara klart V15, för att kunna annonseras. Planering får göras på 

Lizzies träffar på torsdagar. Mat på vägen ex. HFV korvvagn, planket, vandringspokal.  

 

7. Våren o sommarens aktiviteter 
Klubbens 30 årsjubileum bör uppmärksammas. 

Lizzies Café 

Resa till museum i Svenljunga med egna fordon 

Halmstad MCV rallyt 

Bussresa till hösten 

 
8. Ordet fritt 

Klubben skall inte agera vid uppvaktning eller kondoleans. Det är fritt för medlemmar 

att agera personligt. 
 

Klubben bör se över sina stadgar och anpassa dessa till MCVs stadgar. Per-Erik fick i 

uppdrag att först digitalisera våra nuvarande stadgar och sedan omarbeta och anpassa 

stadgarna. Dessa skall sedan läggas fram som förslag vid nästkommande årsmöte. 



 

Ett förslag är att ta fram en matrikel som sedan skall kunna delas ut på träffar. Per-Erik 

får medlemslistan av Per efter den 31/3 och skapar matrikeln. 

 

En punkt på dagordningen skall vara ”Föregående mötes protokoll”. 

 

9.  Nästa möte 
 Nästa mötet 14 april kl 17.30 Lizzies café 

 

10.  Mötet avslut 
 Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse 

  

  

 

 

 

 

 Per-Erik Henriksson  

 Sekreterare 

 

 

 

 

 Bengt Ottosson   Olle Gunnarsson 

 Justeringsman    Ordförande 


