MCV –Halmstad
Styrelseprotokoll 2014-11-04

Plats: Hemma hos ord. Olle Gunnarsson
Närvarande: Olle Gunnarsson, Bengt Ottosson, Per Karlsson, Karl-Olof Norling, Mats Nilsson, Anders
Tilly, Claes-Olof Carlsson, Per-Erik Henriksson
Förhinder: Hans-Erik Larsson

1.

Mötets Öppnade

2.

Godkännande av dagordningen

3.

Val av justerare

4.

Ekonomi

Ord Olle hälsande alla välkomna särskilt revisorerna som också var kallade till möte,
och förklarade mötet öppnat
Mötet godkände dagordningen
Mötet valde Bengt och Olle
Kassören informerade att det finns 2908:- på Girot, en liten summa i kassan samt
15 000:- på sparkontot.
Simrishamnsresan redovisades:
22 deltagare (200:-/pers)
4400:Klubbsponsring (100:-/Pers)
2200:Busskostnader
8000:Totalt underskott
-1400:Synpunkter som kom upp under denna punkt: Ett missförstånd angående vem det var
som höll i resan gjorde de oklart om bokningar om mat mm. Det borde klargjorts innan
vem som ansvarar för vad.
Eftersom det var lågt deltagande borde en gräns hur många deltagare det måste vara
för att genomföra resor i framtiden. Anmälningstiden måste vara i så god tid att det är
möjligt att avboka.
Fler resmål borde finnas med i en så lång resa.
Annonsering hur och när diskuterades.
Rapport till MCV angående resan (som var lyckad) gör Olle som kontaktar Stig som tog
bilder.
Revisorerna var nöjda med redovisningen av resan.

5.

Hemsidan

Ingen rapport angående Hemsidan lämnades pga att ansvarig inte var närvarande.
Frågan om att starta en Facebook grupp diskuterades, beslut vid nästa möte.

6.

Rallyt

7.

Höstens aktiviteter

Denna punkt står kvar från föregående möte.
Ord. avsäger sig all inblandning i nästa rally. Det vikande intresset för rallyt gör att det
snart inte längre är någon idé att ha något eget rally. Förslag om att ha en gemensam
start i stan för att sedan köra en runda tillsammans och avsluta den vid Lizzies Café
eller någon annan stans. Ordförande tar upp frågan på årsmötet.

Sista träffen på Lizziz är den 13/11
30/11 Julbord Tylöbäck Olle tar emot anmälan, sista anmälan måndagen innan.
Betalning på plats (självkostnadspris)
2015-02-15 Årsmöte Lizzies kl 14.00. Inbjudan till årsmötet samtidigt med
medlemsavgiften.

8.

Ordet är fritt

MCVs rådsmöte den 25-26 okt, Bengt och Per berättade lite vad som sades, protokoll
kommer att läggas på vår Hemsida.
Karl-Olof informerade att arbetet med Hemsidan kostat 1000:Karl-Olof informerade att han säger upp sitt förordnande som kassör vid årsmötet
Mats informerade att han säger upp sitt förordnande efter sin mandattid.
Frågan om ansvarsförsäkring för klubben togs upp, kostnad 1285:-, beslut får tas vid
ett senare möte.
Revisorerna vill ha bokslutet i god tid före årsmötet.
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