
MCV –Halmstad Styrelseprotokoll 2018-09-27 

Plats: Lizziz Café: Närvarande: Olle Gunnarsson, Bengt Ottosson, Hans-Erik Larsson, 

Leif Svensson, Per-Erik Henriksson, adjungera Bengt Malmsten 

Förhinder: Per Carlsson 

 

§1 Mötets Öppnade 
Ordförande hälsande alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

§2 Godkännande av dagordningen 
 Mötet godkände dagordningen 
 

§3 Val av justerare 
 Mötet valde Bengt Ottosson och Olle Gunnarsson 
 
§4 Godkännande av föregående protokoll 
 Protokoll 2018 godkändes och lades till handlingarna. 
 

§5 REX rallyt 6/7 
Bengt Malmsten redogör för rallyts som planeras till 6/7 2019. Rallyt 2019 skall 
erbjudas REX modeller MC och Mopeder. Starten skall gå från Tylöbäck där 
även målet skall vara. Tanken är att det skall vara ett lågt startpris 50:-, 
kostnader som mat betalar deltagarna var för sig. Tylöbäck kan erbjuda 
övernattning i olika prisklasser, anmälan skall göras direkt till Tylöbäck. Första 
året räknar man med cirka 25 st deltagare. Klubben skall stå med funktionärer, 
banläggare mm. Rallyvägen kan dels pilas eller en ev. ”roadbook”  
En runda rund 8 mil, delas upp för MC och Mopeder. Inbjudan till rallys skall 
göras via MHRF evenemangskatalog 2019 samt via MC veteranerna och andra 
lämpliga media. Inbjudan till deltagare via REX facebook 
Kontaktpersoner Jonas Brucelius och Bengt Malmsten. 
Rallytävling med övningar kan göras vid fika stället och vid mål. Hans-Erik 
Larsson visar några förslag på rundor. Undersöker möjligheterna att köra 
genom Norre Port eller Norre Katts park.  
 
Klubben kan söka bidrag från MCV.  
Reportage kan göras i  7 dagar och MCV  
Bengt Malmsten 073 901 65 46 håller ihop projektet  
Per-Erik Henriksson tar kontakt med MHRF 

  Hans-Erik Larsson tar kontakt med MCV 
 Bengt Malmsten tar kontakt med MCHK 

Hans-Erik gör ett förslag till inbjudan. 
Nytt REX möte 15/11 
 

§6 Ekonomi 
 Per Carlsson låter meddela att ekonomi är god. 
 



§7 Ordet är fritt 
Olle Gunnarsson informerar att det går nu att anmäla sig till årets julbord på 
Tylöbäck den 9/12 kl 13.00.Anmälan senast 3/12 
 
Årsmötet 16/2 2019 Lizziz 14.00 
 
Teknik inventering, rapport från Bengt Malmsten, tanken är att varje klubb skall 
utse en person som har information om vem som har kunskap av olika tekniska 
frågor. Alla skall kunna ringa denna person som sedan förmedlar kontakten. 
Mer om detta vid årsmötet.   
 
Rådsmöte 27-28 okt senaste anmälan 5 okt. Ev. åker Olle Gunnarsson och 
Bengt Malmsten som representerar klubben 

  
§8 Mötets avslut 
 Ordförande Bengt Ottosson avslutar mötet  

 
 
 

 
 
 Per-Erik Henriksson  
 Sekreterare 
 
 

Bengt Ottosson   Olle Gunnarsson 
 Justeringsman    Justeringsman 


