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Närvarande: Närvarande: Anders Hjelm (AH), Erik Andersson(EA), Olle Furåker(OF), Jan
Bondesson (JB), Kaisa Nordqvist (KN),
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Ollgren (MO), Yvonne Rengren (YR), David Lagerström(DL), Björn Ström(BS), Sorin
Srbu(SS),

§1 Mötets öppnande
JB förklarade mötet öppnat.

§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 skriver kallelse till årsmötet i MC-Folkets distriktspalt. KN beställer GIAhandböcker i Taberg-portalen till AH.
b) Webmaster.
SS var ej med, men uppdateringar har skett med nyheter som kommit in.
c) Touringansvarig, väg- och fikaguideansvarig: Nymedlemstouring från Beijer 11.00
nu på söndag 14/8, EA och KN leder touringen och de kommer att ta en sväng förbi

Rörken då Knix-körningen håller på då, vi bjuder på hamburgare eller korv där ute
och lite reklam för Knix på samma gång.
d) Klubbansvarig: OF har besökt Dannemora på en av deras touringar, i övrigt ingen
kontakt.
e) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig: KN och SS har varit med på två
Riskettor som Anderssons och Upplands trafikskola haft och det var väldigt
uppskattat av både deltagare och trafikskolorna. Efter det har vi dock inte hört något
mer ifrån trafikskolorna, om det betyder att de inte haft någon mer Risketta är
osäkert.

§7 Trafikgruppen
a) MCT-ansvarig: Det har varit en GI-examination i början av augusti, Uppsala hade
dock ingen aspirant att skicka, då den ende som var färdig för examination tyvärr inte
kunde den helgen.
b) Rörkenansvarig: Rörken rullar på som vanligt, då vi haft lite otur med vädret så
har vi haft lite mindre deltagare i juli i år, gentemot förra året, men vi ligger
fortfarande över fjolåret totalt sett.
c) Avrostningsansvarig. Inget att rapportera.
d) Grusansvarig: Vi har ca: 10-15 deltagare anmälda till kursen i september.
e) NTF-, TV-, TSR-ansvarig: Inget att rapportera.
f) Kioskansvarig: Inget att rapportera.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande
OF har fått en förfrågan om vi vill delta i Bikers Day, vi tackar dock nej till det, OF
meddelar de berörda. JB har fått inbjudan till ordförandekonferens i Säfsen 2-3/9.

§9 Övriga frågor
Diskussion om hur vi når nya unga motorcyklister.
AH fick i uppdrag att hitta en mötesordförande till årsmötet.

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

§11 Mötets avslutning

