
 
 

Medlemsmöte 191102 Efesos  

1) Mötet öppnas.  
 
2) Till ordförande väljs Hans Lindsten.  
 
3) Till sekreterare väljs Ingmarie Hedlund.  
 
4) Till justerare väljs Tina Bergström och Sussie Wahlström Jensen.  
 
5) Dagordning godkännes.  
 
6) Ekonomi: I handkassan finns i dagläget 680:-. På kontot i Swedbank finns i 
dagsläget 5 446;- (innan kvällens middag)  
 
7) Kommande aktiviteter diskuteras. Vi ska återuppta att gå ut och äta 
tillsammans varje lördag efter lön, för dem som vill under vinterhalvåret. Blir 
from januari och då på Dannes.  
 
Karlskoga MC har julfest 7/12 som vi är inbjudna till. Baloo kollar upp om även 
vi kan äta julmat då eller om vi kommer lite senare till festen. Det får vi 
återkomma till. Det är live musik på kvällen.  
 
Finns intresse för att gå på hockey? Jensen kollar om han kan ordna biljetter 
till oss.  
 
Vi tänkte även försöka att få till att spela Boule fram i april om intresse finns.  
 
8) MC- mässan är i Göteborg 24-26/1 2020. Tina skickar ut mail för att kolla 
av om det finns intresse att åka.  
 
9) Hoj-X 31/1- 2/2 2020. Vi är i dagsläget 6 st som skall åka. Om intresse finns 
från flera att åka så bokar ni själva. Bokningen är öppen tom 1/12.  
 

10) Internationella träffen är nästa år i Finland. Det är tält som gäller inga 
stugor finns. Tina skickar ut mail om detta för samordning längre fram.  
 
11) Vår kontaktman i Värmland, Janne Gorczyk kliver av. Han ska flytta 
till Spanien. Är det någon som kan tänka sig att ställa upp och ta över? 
Behöver ju vara någon från Värmland.  
 
12) YCC söker en revisor suppleant.  



 
 

För detta år som varit har vi varit 596 betalande medlemmar, varav 44 i 
Värmland/Örebro  
 
Vi ska skriva ihop till YCC tidningen vad vi har gjort i år så kom gärna med 
uppslag till det. Maila detta i så fall till Hasse L.  
 
Nästa år är årsmötet på Hankswille 14-16/8. Bokning släpps 1/2 2020. Finns 
20 stugor. Tina skickar mail om det längre fram nästa år.  
 
Ola Andersson från Västerås är ansvarig för hemsidan och kommer gärna till 
oss så vi ska kunna komma in och skriva direkt på den.  
 
Thomas Johansson, TJ, Stockholm pratar om resan till Åland. Finns intresse 
för en sådan resa nästa år också? Blir i så fall Kristi Himmelsfärd och 
Gotland eller Västkusten. Mer info kommer  
 
Karlskoga MC fyller 50 år nästa år. Fest planeras 26-28/6 i deras klubblokal. 
Tältplats finns bakom klubben. Inbjudan kommer.  
 
Dacketräffen är en trevlig träff så den kommer vi att återkomma till.  
 
Vi ska försöka att få med vår folder som vi kan dela ut, vi behöver få mera 
medlemmar.  
 

13) Nästa medlemsmöte är planerat till mars 2020 och då ska vi spela 
Boule.  

14) Mötet avslutas.  
 

Närvarande 14 medlemmar  
 

Hans Lindsten  
V/Ö regionschef  

 


