
 

Protokoll för medlemsmöte 2017-09-23 
● Patrik öppnar mötet och hälsar alla välkomna 
● Marika och Helena fattar pennan 
● Ny regionchef är Patrik Karlsson och vi tackar Sussie för hennes tid som tidigare 

regionchef 

- Patrik säger att vi är en region och alla ska hjälpas åt för att kunna driva det framåt 

- Styrelsemöte i Göteborg 4/11, Patrik vill att alla tänker på frågor och funderingar att ta upp 

- Foldrar och kataloger finns som man gärna får ta med och dela ut 

● Ekonomi 

1863:- på bankkonto, 0:- i Kassan 

30:-/medlem, 50:-/familj får vi från riks som delas ut i maj varje år. 

Poker-run gick plus minus noll, finns korv kvar hos Sussie 

● Pengar till YCC-släpet 

100:-/person swishas till Patrik 070-283 27 97 (de som inte redan har swishat) 

För tillfället står Sussie som ägare på släpet men ska skrivas över på Patrik 

Besiktigad 2017 

Vid hyra av släpet för icke medlemmar tas en deposition ut på 1000:-, men får tillbaka 500:- om allt är 
Ok vid återlämning 

För medlemmar tas en deposition på 500:- och man får tillbaka 250:- vid återlämning om allt är Ok. 

I släpet finns bord och stolar för 8 personer 

Vi behöver införskaffa en gasoltub till i reserv 

● Vi är inbjudna till Karlskogas julfest 2/12 

Liveband kommer spela från ca kl.20.30 

Karlskoga MC äter julbord först därefter är alla inbjudna 

- MC-mässa 25-28/1 i Göteborg, kollar om intresse finns 

-Pubkvällar 1:a helgen varje månad med start i oktober 7/10 

Skriv ut i Facebook-gruppen om intresse och var man ska ses 

● Årsmöte på Degernäs camping 17-19 augusti 2018 

Årsmötesgrupp: Patrik, Marika, Sussie, Kent, Hasse L, (Vi kommer behöva ha hjälp av alla) 

Möte tisdagen den 26/9 för gruppen 18.00 på Ahlsell maskin. 

 Mer info kommer efter mötet 



● Tommy ställer frågan om intresse av lokal finns?! 

-vad vill folk betala för en lokal? 

Tommy kollar vidare 

● Mötet Avslutas 

 
 
 

 

 

 


