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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Erik Andersson(EA), Olle Furåker(OF), Björn
Ström(BS),
Frånvarande: Jan Lindberg (JL), Torbjörn Lindgren (TL), Bosse Hagberg (BH), Mikael
Ollgren (MO), Yvonne Rengren (YR), David Lagerström(DL), Jan Bondesson (JB), Kaisa
Nordqvist (KN), Sorin Srbu(SS),

§1 Mötets öppnande
EA förklarade mötet öppnat i brist på ordförande.

§2 Godkännande av dagordningen
Den föreslagna dagordningen godkändes. Det noterades att vi inte är beslutsmässiga,
eftersom så få ledamöter var närvarande.

§3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom men kunde ej godkännas enligt ovan.

§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
Ingen post eller skrivelse har inkommit.

§6 Informationsgruppen
a) Informatör och Redaktör:
KN var inte med men meddelade att hon inte hann med att skriva spalten till nästa
Mc-folket, den ska in imorgon. AH ser om han kan hinna med och skriva något.
b) Webmaster.
SS var ej med, men uppdateringar har skett med nyheter som kommit in, han ber
dock om fler saker att skriva om.
c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: EA har hittat ett fikaställe till som är
klart för stämpeljakten, samt har en del till på gång. SeOss-kampanjen fick inget

tillstånd till kortegen utan vi körde som vanligt med hjälp av ÖAM. ÖAM får 2500:för att de tog hand om fikat. EA räknade in ett fyrtiotal deltagare och vi hade
mediatäckning ifrån UNT.
d) Klubbansvarig: OF har inte fått någon respons ifrån klubbarna.
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: EA har inte hunnit med att ta
kontakt med trafikskolorna, men ska försöka hinna med innan semestrarna
f) Nollvisionsvägen: OF har sökt Maria Nordqvist på Riks men ej fått tag på henne.
g) Navet: inget att rapportera.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: AH har med några instruktörer, den 14/5 kört en Knix på Åland
efter förfrågan av Patrik på riks, vilket blev en succé trots ett något dåligt
deltagarantal.
b) Rörkenansvarig: Rörken rullar på som vanligt med ovanligt högt deltagarantal pga
fint väder, vi har även haft en TjejKnix söndag 29/5 som dock hade något färre
deltagare än förra året 34 i år mot 41 ifjol.
c) Avrostningsansvarig. Pga av dåligt väder så blev de fulltecknade kurserna bara
halvfulla, men de som ändå dök upp var nöjda.
d) Grusansvarig: De båda kurserna som körts har varit i stort sett fulltecknade och vi
har redan anmälningar till septemberkursen.
e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Inget att rapportera.
f) Kioskansvarig: Vi behöver fortfarande hjälp i kiosken.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
Inget att rapportera

§9 Övriga frågor
Årsmöte preliminärt söndag 30/10 kl. 16.00, AH kollar upp en eventuell föreläsare
och eventuell mat, samt lokaliteter.
Alla i styrelsen får i uppdrag att ragga folk till styrelsen, tills nästa möte bör vi försöka
ha några kandidater klara.
Vägspanare: eftersom David nyligen hoppat av som vägspanare så behöver vi en eller
flera, både BS och OF är intresserade, AH anmäler dem till rikskansliet.

§10 Nästa tre möten
Nästa möten kommer att ske 10/8, 7/9 och 12/10 . Samtliga möten sker kl 18.30 på
kansliet, Stångby, Vaksala.

§11 Mötets avslutning

