VÄSTMANLAND
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-02-24
Närvarande: Tor Berg, Marie Berg, Linda Claesson, Bengt Nilsson, Kenneth Källkvist,
Nicklas Hesselbäck, Solveig Nilsson, Tomas Eklund, Daniel Trygg

§1. Ordförande förklarar mötet öppnat

§2. Solveig Nilsson valdes till justerare

§3. Dagordningen godkändes

§4. Genomgång av föregående mötesprotokoll

§5. Skrivelser och post
Bengt rapporterade den post som kommit in.



En inbjudan till årsmöte hos NTF den 26/3 har kommit. Tor och Solveig går på detta
BågenMc har skickat en förfrågan om samarbete på mässan. Kenneth besvarar detta

§6. Ekonomi
Bengt redovisade det ekonomiska läget

§7. Att göra:




Profilkläder- Prisuppgifter från Azzcon. Linda beställer 25 st piké tröjor. Kungsblå
med gult tryck.
Monter till mässan hämtar Tor och Bengt från riks i Borlänge
Linda beställer lathund –Varför medlem i SMC. Ta med på mässan




Västerås stad vill ha ett möte ang.trafikplanen. Solveig, Tor och Maria Nordkvist
bokar detta
Orförandemöte med Västmanlandsklubbar den 1/4. Kenneth och Tor planerar detta.

§8. MCT


Knixdatum på Gröndal klara. 13/5, 3/6, 17/6, 22/7,12,8. Tid:17-21 Pris: 300:-/medlem 400:-/ej
medlem






Storbanekurs Sviestad den 25/7. Jerry och Mathias fortsätter planeringen
Avrostning på ICA-Hacksta den 4/5. Tor kollar matpris
Linda lägger upp anmälningslänken till tjejavrostningen (20/4 Gröndal)
Tjejavrostning för en grupp tjejer från Laxå-Tjejkers. Körs på Täbybanan i Örebro den
26/3

§9. Länsinformatör/Webmaster




Info till månadsspalten den 18/3 skickar Linda in.
Affischer och flyers för våra olika evenemang fixas av Linda för att bla.ta med till
mässan. Marie skriver ut affischer för föreläsningen
Linda skriver ett digitalt nyhetsbrev

§10. Ordförande



Kenneth åker på ordförandemöte den 8/3. En fråga som kommer att tas upp är
förändring av räkenskapsår. Vi i styrelsen är positiva till det
Planeringsmöte för dagtidstouringar den 20/3. Lars Fröjd håller i detta. Läggs upp i
kalendern på hemsidan. Marie fixar.

§11. Övrigt



Kvällstouringar ska planeras in-4st. Tor skickar ut mail för att kolla intresset av
touringledare
Mathias och Kenneth planerar mc-rally. Blir i Juli månad



Hela valberedningen var på plats detta möte. Uppstart på arbete att hitta nya ev. nya
ledamöter samt MCT påbörjas

§12. Nästa möte: Tisdag den 18/3 kl18:30 hos Nicklas Hesselbäck

§13. Ordförande förklarar mötet avslutat

………………………………….

………………………………

Vid pennan: Marie Berg

Justerare: Solveig Nilsson

