PROTOKOLL
MEDLEMSMÖTE HANKSVILLE 20161119
1. Jörgen hälsar välkomna till 23 medlemmar.
2. Kallelse och dagordning godkänns.
3. Information om kommande säsong.

3/12-16 Boule Malmö.
14/1 eller 21/1 2017 Ev. bowling Hässleholm eller Minigolf i Vinslöv Mer info
kommer.
26-29/1 2017 MC Mässan Stockholm.
18/2 Irländsk pubafton i Malmö.
4/3 Turan Helsingborg- Helsingör.
26/5 Vismarlöv- Kåseberga, Klubben bildades i Kåseberga 1997.
3/6 Mustaschrally Tydinge- Hässleholm
10/6 Frukostkörning Start i Höör på Bojertz
19/8 Vismarlöv-Kåseberga
9/9-10/9 Hemliga Resan med övernattning.
4. StyrelsMöte Göteborg.
Hojrock Lyssingebadet där hyr vi tält bord bänkar
för 6000kr och Ycc campen kostar 6000kr.
Kamrater som följer med som inte är Ycc medlemmar får betala 100kr för tältplats.
Budget Internationella Västervik Plus 4109kr.
Träff tröjorna var en besvikelse, dålig mat, för utspritt är kommentarerna om träffen.
Medlemsräkningen i brevlådan är bra.

Finns idéer om någon alternativ mässa mc relaterad så kom med förslag till
regchefen.
Norrköping, Västerås och kanske på andra platser. Max 1000kr.
Årsmöte 25/8-27/8 2017 i Vadstena.
Rikskassa 160000kr
Släpet har nu Örebro/Värmland hand om. Man kan få låna och det kan ev. kosta en
slant.
Försäljning av bingolotter, skraplotter. Ett stort gemensamt NEJ.
Klubbväst, Jacka är inget som klubben har på lager. Finns hos Handelsbolaget och
Flying Eagel.
Stiffe kollar vad som finns i shopen, en redogörelse kommer i nästa tidning.
Hemsidan vill inte Bosse ha hand om längre. Man får gärna ringa honom om det är
något men han debiterar 1500kr i timmen. EV. kommer Christoffer Persson att ta
över den.
Förfrågan om samarbete med andra klubbar.
Tänk om alla regioner kör sin egen mustasch rally de som vill och kan. Norr är
intresserad, Halland kommer till South och kör.
5. Hojrock 2016 var en besvikelse inga flagor eller vimplar på Campen.
Dålig uppslutning på våra körningar överlag.
6. Val av ny regionchef förslag Per Nilsson, Godkänd av alla enigt.
7. Per tackar för förtroendet. Per visar tavlan från mustasch rallyt som gav ca
43000kr.
Rolf informerar om Appen Rädda hjärtat. Finns på App Store.
Ingvar tackade för de visade intresset från utställningen i Genarp.
Ronnie Rolf och Arne åker till USA den 30/8-19/9 alltså 19 dagar och ca 50000kr per
person. Finns intresse av att åka med så hör av er så snart så möjligt till Ronnie
Leijon.
8. Mötet avslutas och Jörgen tackar för sig och vi tackar honom.

