MCV –Halmstad
Styrelseprotokoll 2015-03-19

Plats: Lizzies Café
Närvarande: Olle Gunnarsson, Bengt Ottosson, Per Karlsson, Hans-Erik Larsson, Per-Erik Henriksson
Förhinder: Karl-Olof Norling, Mats Nilsson

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
Vår nya kassör Per Karlsson informerade om ekonomin och att alla papper fanns
tillgängliga för kunna gå till banken för att ”flytta” över kontot på honom. Per-Erik
erbjöd sig att ta emot digital bankinformation tills Per har löst datorfrågan. 87 st
betalade medlemmar så här långt. Bengt och Per skickar ut en påminnelse till de som
glömt betala för 2015.

5.

Hemsidan
Hans-Erik informerade om läget för Hemsidan. Han har starta en Facebook grupp där
medlemmar kan ansluta sig, idag har 12 st anmält sig. Att nå ut med information att vi
har en Facebooks grupp kan ta lite tid. Vi får hjälpa till att informera vid möten osv.
E-post adresser ska samlas in till medlemsregistret.

6.

Förslag till aktiviteter i stället för rallyt
Lennart Nilsson kom med ett förslag om att ställa ut klubbens MC på torget den 6 juni.
Musik skulle kunna ordnas också. Lennart ville ha ett bidrag från klubben på 700:- till
tillståndsavgiften. Lennart fick sponsorer direkt från deltagarna på Lizzies café träff.
Styrelsen gav Lennart i uppdrag att ordna utställningen och att klubben bidrager med
600:- till arrangemanget. Lennart redovisar program för Olle senast 1 maj.

7.

Aktiviteter
Olle, Bengt, Per åker till MCVs årsmöte i Örkelljunga den 28/3. Där dom bla. Ska se
möjligheterna att låna reklam från MCV till våra aktiviteter.
Olle kom med förslag på att åka till Helsingborg och gå på ”Farfars tid” en utflykt på
MC.

Spontana utflykter kan meddelas på Facebook eller via Hemsidan.

8.

Ordet är fritt
Inget

9.

Mötet avslutas
Ordförande tacka deltagarna för visat intresse och avslutar mötet.

Per-Erik Henriksson
Sekreterare

Bengt Ottosson
Justeringsman

Olle Gunnarsson
Ordförande

