MCV –Halmstad Styrelseprotokoll 2019-09-05
Plats: Lizziz Café: Närvarande: Olle Gunnarsson, Bengt Ottosson, Hans-Erik Larsson,
Per Carlsson, Per-Erik Henriksson

Förhinder: Bengt Malmsten
§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
Styrelseprotokoll från 2019-03-21. Olle har undersökt möjligheten angående att hyra
lagerutrymme av Bo Gometz, det fanns ingen möjlighet. Per-Erik har kvar att ta
kontakt med Anders Tilly angående kommunens arkiv.

§5

Ekonomi
Per Carlsson låter meddela att ekonomi är god. Rex rallyt gick med ett positivt
resultat hela 835:-.

§6

Rally verksamhet
Rallyt blev en lyckad tillställning som vi hoppas kunna göra om nästa år. Några
noteringar som vi skall ta med till nästa gång.
- Betalning från både förare och passagerare.
- En deltagarlista för MC och en för Mopeder
- En välgjord roadbook (Som den 2019)
- Ev. andra MC -märken, märken som är byggda i Halland?
- Några deltagare ansåg att man skulle vilja köra kustvägen tillbaka från Siaglass.

§7

Hemsidan
Idag står Karl-Olof Norling för abonnemanget för hemsidan. Det är Stefan
Carlsson som har skapat sidan. Hans-Erik ordnar så att hemsidan står på MCV
Halmstad istället med Kassör Per Carlssons adress.

§8

Diskussion om klubbens framtid
Olle meddelar att han har för avsikt att lämna styrelsen vid årsmötet. Bengt får
prata med valberedningen.

§9

Höstens aktiviteter
Ett förslag om att visa film från årets MC-träffar vid torsdagsträffar på Lizziz
efter fikat 17.30 – 20.30. Dessa kvällar kommer att kosta 120:-/person (Lizziz
har öppet en längre tid än vanligt)
26/9
Visar Roger MC filmer
24/10
Visar Holger MC filmer
1/12
Julbord Tylöbäck, anmälan Olle
24/1
MC mässan i Göteborg
22/2
Årsmöte

§10

Ordet fritt
REX rally 2020 diskuterades, styrelsen föreslår att vi provar ett år till 4/7 eller
11/7.

§11

Mötet avslutas
Ordf. Bengt avslutar mötet och tackar för visat intresse.
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