VÄSTMANLAND
Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-02-12
Närvarande: Marie Berg, Sören Karlsson, Jimmy Gärling, Bertil Norrman, Mathias
Herrgård, Niklas Hesselbäck, Andhers Björkegren
Frånvarande: Martin Jakobsson, Göran Carlsen

§1. Ordförande Jimmy Gärling förklarar mötet öppnat
§2. Mathias Herrgård valdes till justerare
§3. Dagordningen godkändes
§4. Godkännande av föregående mötesprotoko
§5. Skrivelser och post
En inbjudan till årsmöte från NTF har kommit.
§6. Ekonomi.
Sören lämnade en ekonomirapport
§7. Kalender
Vi tar upp arbetet igen med att skapa en årsklocka. Arbetet pågår. Skall läggas upp på
Googledrive. Nicklas, Jimmy, Martin jobbar med detta
§8. MCT
•
•
•
•
•
•

Avrostning klar- den 6/5 Hässlö
Knix-datum preliminärbokade-Väntar på återkoppling från Gröndal
Nicklas och Jerry(Sörmland) planerar att boka in mer info om Råd och Riktlinjer 3.0
Planering för våra GIA-Vilka är det? Nicklas tar fram lista
Vilka funktionärer har vi? Nicklas tar fram lista
Besök på trafikskolor fortsätter. Första i år är Axelssons i Köping. Nicklas och Jimmy
besöker.

•

•

Storbanekurs Sviestad- Under Juli månad kan vi ej boka någon storbanekurs på
Sviestad pga ljudnivån vid banan. Förslag kom på att köra i Augusti istället, eller ställa
in och planera för nästa år. Vi behöver se över rutiner för vad som behövs göras för att
köra storbana.
Nicklas ser över behovet av västar. Nicklas beställer.

§9. Länsinformatör/Webmaster
•

Uppdatering av hemsidan pågår

§10. Ordförande
•
•

Rapport från besök- lunchen dagtidstouringen
Rapport från besök- Bågen medlemsmöte

§11. Beslut i FB-grupp
•
•

Beslut på att sponsra dagtidstouringarnas medlemmar med en knix-kurs. Kommer att
lottas ut vid deras gemensamma lunch. Ca 3st/år
Förfrågan från Lars Fröjd om vi kan köra en föreläsning ang mc-resa ChilePatagonien. Kostnad= resersättning. Jimmy återkopplar till Lars och ställer frågan om
vi kan vara i Köping.

§12. Övrigt
•
•
•

Inventarielista saknas-Jimmy gör en inventarielista
MC-tur Nationaldagen-Göran får uppdraget- Denna punkt parkeras tills vidare
Våra rabattställen måste ses över- Andhers Björkegren åttar sig uppdraget

§13. Nästa möte: 12/3 kl18:00 hos Mathias Herrgård. Myra 3 Åsby Köping
§14. Ordförande förklarar mötet avslutat

………………………………….

………………………………

Sekreterare: Marie Berg

Justerare: Mathias Herrgård

