MCV - Halmstad

Styrelseprotokoll
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Plats: Hemma hos Karl-Olof

Niirvarande: Olle Gunnarsson, Karl-Olof Norling, Mats Nilsson, Bengt Ottosson, Per
Karlsson, Hans-Erik Latsson, Per-Erik Henriksson

1.

Mötets öppnande
Ordftirande Olle hälsar alla välkomna och öppnar mötet

2.

Godkiinnande av dagordning
Mötet godkåinde dagordningen

3.

Val av justerare
Möte valde Mats och Olle

4.

Ekonomi
Kassör Karl-Olof redogjorde ftir det ekonomiska läget deir klubben
ft)rfogar över ca 22 20A- på bank konto, ca 3 000:- i handkassa.
Det finns ytterligare 15 0O0:- på ett reservkonto.

5.

Hemsidan
Det har varit svårt att iindra och justera på hemsidan, vilket nu iir
löst. Hans-Erik efterlyser material att till hemsidan och uppmanar
alla at skicka in bilder och text. Hans-Erik erbjuder sig att åka hem
och ta kort och skriva text, alla åir våilkomna att höra av sig. Vi kan
börja med att annonsera om möjligheterna på hemsidan.

6.

Rallyt
Hans-Erik redogjorde över ett ftirslag på rallyrunda med Tönnersjö
Golfklubb som lunch och kontroll ståille, rundan är på ca 8,6 mil.
Ingen speciell mopedrunda detta aret. Datum blir 8 juni.
Funktionåirer till rallyt efterlystes.
Styrelsen tog beslut om att jobba efter Hans-Eriks ftirslag.
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Höstens aktiviteter
19 oktober blir det en höst resa med start Halmstad kl 08.00.
Första stoppet blir "Pall Olle" dåirefter ffta på vägen innan vi
besöker "Farfars tid" i Helsingborg. Vid 16 tiden gar vi ombord
och njuter av buffe mat medan båten tar oss till danmark några
ganger. Kostnaden ftir medlem 200:- och medftiljare 300:-.
Klubben subventionerar resten.
Första helgen i oktober håller MCV årsmöte, Per och Bengt
representerar MCV Halmstad.

1 december k1.13.30 seryeras det

julbord på Tylöbäck, var och en

betalar ftir sig cirka 200:-.
Det tir MC-mässa i Göteborg nästa år och klubben ordnar med
buss. Kostnad 1 00 :-/person. Klubben subventionerar resten.
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Övriga frågor
Det åir stor efterfrågan på matrikel, ftlrslag att trycka upp en
matrikel ftr att dela ut på arsmötet.
några som var medlem 2012 men inte betalt avgiften 2013,
Olle ringer dessa i man av tid.
Det

åir

Olle lät meddela att han inte tiinker ftirlåinga fiirordnande som
ordforande. Han sitter kvar under mandat tiden.
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Mötets avslutas
Ord. Olle tackar Karl-Olof ftir arrangemailget och tackar
deltagama fiir visat intresse.
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