
 
 

Protokoll från medlemsmötet 20190316   

 

Hans L öppnar mötet Ingmarie skriver anteckningar Tina är justerare.  

 

Ekonomi:  

I handkassan fanns 863: -. När skatt på kärran, 425: - och hamburgare på mötet, 630:- 

betats finns 4 911,50:- kvar på YCC-kontot.  

 

Poker Run:  

Vi är med även i år och har vår station vid Riseberga som förra året. Hos oss säljs korv 

med dryck.  

Vi pilar från Edsbergs kyrka vidare mot Kumla. Hasse L och Håkan L pilar.  

Inköp får vi komma överens om vilka som gör.  

Kan du så ragga gärna lite priser. Sen hoppas vi ju att så många som möjligt ställer upp 

och hjälper till.  

I nuläget är det Hasse L, Tina, Håkarna Ek och Ljungdahl, Marianne, Per-Åke och 

Ingmarie.  

 

Vår/sommaraktiviteter:  

Tina har papper på olika aktiviteter. Anmälan till Ålandsresan måste göras innan 31/3.  

Sigges runda blir av även i år, återkommer med datum.  

1:a helgen i juli är det Bike mc på Farmen.  

Kom gärna med förslag om aktiviteter, skicka dem till Tina så lägger hon ut dem.  

 

Årsmötet 2018:  

Vi har fått mycket positiv respons på årsmötet, alla som var med verkar nöjd med hur vi 

fick till det. Härligt!!   

 

Årsmöte 2019:  

Det hålls ju som vi vet uppe i Norrland och Byske i år. Är ju långt upp i landet och som vi 

har fått mail om så försöker East att ordna med buss.  

Ligger ute på hemsidan med pris och vilken rutt bussen kör. Finns intresse för att åka 

med?  

Hur många har tänkt åka och hur många åker mc upp? I nuläget är det ett gäng och det 

är ju bra om alla talar om så det går att samåka.  

 

Släpkärran:  

Hans har betalt skatt och försäkring för kärran. Värmland/Örebro kommer inte att behålla 

kärran. Det lutar åt att East tar över ansvaret för den.  

Medlemmar i Värmland/Örebro:  

Hans har inte fått den senaste matrikel än på vilka som har betalt in medlemsavgiften än.  

 

Mötet avslutas  

och Hans tackar Karlskoga MC för att vi fått vara i deras lokal och ha medlemsmötet 

2019. Vid penna Ingmarie 


