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§1 Mötets öppnande
Ordföranden JB förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

§4 Ekonomi
a) Ekonomisk rapport från kassör: Kassören var inte med, men hälsar att ekonomin
ser fortsatt bra ut.
b) Övrigt: inget

§5 Post och skrivelser
Fakturor har kommit från Tre Rosor på 72190:-, samt från Räddningsskolan i
Rosersberg på 5913:-, båda gäller grusfunktionärsskolan. Samt från kommunen för
markupplåtelse i samband med Se Oss-kampanjen på 550:-.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
KN var inte med men OF
b) Webmaster.
SS efterlyser material till hemsidan som nyheter, alla styrelseposter och dylikt är
ändrat,

c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: EA har jagta fikaställen till
stämpeljakten, det ser bra ut och han kommer att skicka över uppgifter om de klara
till SS så att han lägger upp dem på hemsidan däremot så ställer vi in själva tävlingen
i år..
Se Oss-kampanjen: Vi har inte fått tillstånd att köra kortege, så vi delar upp oss i
mindre grupper eftersom vi måste stanna för rödljus, ÖAMCK:s ordonannser
kommer att stå i korsningarna för att visa vägen, dock utan att spärra av dessa. EA,
SS och OF kommer att åka ned till Fyristorg vid tretiden för att förbereda.
EA föreslog att vi skulle köpa en megafon från Blocket för 2000:- att ha på Fyristorg
och Polacksbacken och även till avrostningar etc därefter, AH påpekade att det finns
en megafon på Rörken, efter diskussion så beslutades att EA tar hjälp av Roger
Söderbom och kollar om den megafonen fungerar annars har EA mandat att inköpa
Blocket-megafonen.
Vi kommer att ha tält, bord och stolar och ha lite informationsmaterial med oss, vi
kommer att samordna detta med ÖAM som kommer att ha hand om fikat, ÖAM får
2500:- för besväret, vi står för inköpen av fika och fikabröd, samt vatten. EA lånar
AH:s nyckel till kansliet så att han kan komma in där under förberedelserna.
Motorcykelhandlarnas dag: Peter Appelqvist kommer att ta med tält och köra ut
dessa till både Lelles och Sula under lördag 7/5 för ÖAM:s räkning, han hjälper även
till med SMC:s grejer och OF får samordna med KN om hur de vill göra med sin
medverkan om de vill dela upp sig på lördagen och strunta i söndag på sulas då det är
mindre.
d) Klubbansvarig: OF har gått ut med info till klubbarna om Se Oss-kampanjen och
kommer att skicka en påminnelse till.
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: EA skall försöka ta kontakt med
trqafiskolorna och komma in på riskettan.
f) Nollvisionsvägen: OF har varit ute på 255:an och tagit bilder som visades upp samt
redovisade sina synpunkter. Han skall skriva ned dem och lägga dem i dropboxen så
alla kan ha synpunkter innan det mailas upp till Riks, DL kommer hjälpa OF med
texten.
g) Navet: Navet har kommit ut tillsammans med Mc-Folket nr.3 och såg bra ut
förutom något smärre tryckfel.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: HLR-kursen blev inte särskilt välbesökt, pga. av dålig uppslutning
blev det bara en kurs på förmiddagen med till slut fem deltagare.
Patrik från Riks har tagit kontakt med AH och frågat om vi kan hålla en Knix-kurs på
Åland, AH kommer att åka över med några instruktörer och hålla kursen
b) Rörkenansvarig: Knix har kört igång
c) Avrostningsansvarig. Bägge kurserna är fulltecknade, det är fortfarande lite dåligt
med funktionärer dock, AH ska gå ut med en förfrågan till alla instruktörer om det.
AH lånar ut släpet och tar bilen den 17/4 och låter sedan grejerna ligga kvar i släpet
till veckan efter, vem som tar bil 23/4 är ej klart då AH inte medverkar pga. jobb.

d) Grusansvarig: Tvådagars gruskursen 7-8/5 är fullbokad med reservlista och kursen
5/5 har 13 bokade hittills och blir förmodligen full den också, dock har vi dåligt med
instruktörer ännu så länge.
e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Inget att rapportera då BS ej var med på mötet.
f) Kioskansvarig: JB har köpt in och fyllt upp

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
Inget att rapportera

§9 Övriga frågor
SS efterfrågar material till webben. EA tar kontakt med pressen angående Se Osskampanjen.

§10 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 1/6, 10/8 och 7/9. Samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.

§11 Mötets avslutning

