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Närvarande:  
Anders Hjelm (AH), Olle Furåker (OF),  Jan Bondesson (JB),  Sören Nordlund (SN)
Torbjörn Lindgren (TL), Björn Ström (BJ), Sören Uppman (SU), , Lena Gustavsson (LG)
Frånvarande:
 Anders F Eriksson (AFE), Yvonne Rengren (YR), Jan Lindberg (JL), Mikael Ollgren (MO), 
David Lagerström (DL), 

§1 Mötets öppnande                

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2 Godkännande av dagordningen     

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§3 Föregående protokoll         

Föregående protokoll godkändes.

§4 Ekonomi                                                                                                         
YR indisponibel. Ekonomin är fortsatt god.  Rapport +54 kkr 26/11.                                           
Kostnader och utgifter kommer in vilket kommer att ge ett minus-resultat för året.                       
Gått igenom budget till 2018 års olika verksamheter, med föreslagna tak-kostnader.

§5 Post och skrivelser     

Inget att rapportera. Endast reklam och några räkningar.

§6 Informationsgruppen
a)Informatör och Redaktör 
TM har sagt upp sig, OF tar över tills vidare.                                                                                        
AH skriver distriktspalten inkl. kallelse till årsmötet.

b) Webmaster. Sören Uppman tar över som webmaster!                                                                 
     Nya lösen i ’Lopia’ (SU) kontaktar berörda, (AFE).

c)Touringansvarig, TL Nya Touring datum Länsträff 9/8, nymedlemstouring 11/8 2018.

d) Väg- och fikaguideansvarig: (LG) Tagit kontakt med rabattställen, väntar svar.
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e) Klubbansvarig:   Sören U tar över Klubbansvaret.
                                  
f) Rabatt- och sponsoransvarig, trafikskoleansvarig:                                                               
BS tar kontakt med alla 3 trafikskolorna för MC-kort, angående vårt deltagande på riskettan.

§7 Trafikgruppen

a) MCT-ansvarig: (AH) Avslutningsträff för alla funktionärer. 2/12 Curling intill Fyris-parks 
baksida, sista anmälningsdag i morgon 27/11, till AH.                               

b) Rörkenansvarig:  (AH) Planerat kurser för 2018
                                                                      
c) Avrostningsansvarig    DL Ej här, rapport senare i vår-vinter.

d) Grusansvarig   AH, Gruskurser 2018, 3-4 st gruskurser samt 3 grustouringar inplanerade,
datum kommer senare.
.

f) NTF-, TV-, TSR-ansvarig:  Lugnt, inget att rapportera.                                                              
BS tar kontakt med NTF, m.fl. Parkering för MC och kollektivfils körning frågas.
                               
g) Kioskansvarig: (JB) Ber om mera hjälp, arbetsschema önskas för lättare planering.             
Övrig planering blir i Rörkengruppen senare.

§8 Övriga rapporter samt information från ordförande      Inget att rapportera     
   

§9 Övriga frågor 

Yoga-kurs intro med Kartik Master, 10 deltagare tyckte det var bra, men fortsättning                 
oviss för Yoga-kurser.

SMC-Konferenshelg AH, OF, JB, LG. Konferenshelgen med alla delkurser var mycket lyckad, 
mycket kunskap och information förmedlades och kul och trevligt hade vi. Riksårsmötet -18, 
21 april 2018 i Västerbotten Umeå, deltagare OF, TL, JB samt ev. AH, mer info senare. 

Årsmötet kommer att hållas i Östra Aros klubbkåk (kansliet) söndag 18/2 kl. 17:00, AH skriver
kallelse i distriktspalten i MC-folket samt ett direktmail till samtliga medlemmar som vi har 
mailadress till.

 §10 Nästa tre möten      Nästa tre möten, 9/1, 6/2, 6/3 i Kåken Stångby 18:30.

§11 Mötets avslutning.  Ordförande avslutade mötet.
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