QMC Klubbmöte 17/9 2017
på Visingsö Vandrarhem
PROTOKOLL
Närvarande :
Anna Kuling, Åsa Dahlström, Maria Dahlin, Gunnel Törnstrand, Gunilla Bardun, Kajsa Lannerdahl, Britta
Landstedt, Annica Åkerström-Olofsson, Ewa Weber, Anitha Hermansson, Gunilla Melin
1. Mötets öppnande
Ordförande Annika Åkerström-Olofsson hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Här väljs sittande, Annica och Gunilla Melin
2B Val av två justeringskvinnor
Ewa Weber och Anitha Hermansson väljs
3. Godkännande av dagordningen
Punkt 2B läggs till : val av två justeringskvinnor
Punkt 10 innehåller : kommande aktiviteter och nästa klubbmöte.
Med dessa tillägg godkänds dagordningen
4. Kassa rapport
6252, 84 på PG, ingen kontant kassa och 24 medlemmar.
5. Årets Julfest
Åsa och Gunnel tar på sig att organisera denna träff som är planerad till Lördag 25/11 ca kl.17.00.
Att boka Black Lions ”festrum” är ett förslag och att fortsätta med Julklappsbyte med julklapp till ett ca värde
på 75 kr. Ingen har problem med att det kanske inte blir traditionell julmat.
6. 21: års fest, Maj 2018 i Norsholm.
Helene Lauenstein, Annica och Gunilla M bildar kommitté och jobbar vidare.
Avvaktar Häxrallyt innan bokning av helg.
Vi enades om att det vore roligt om både nuvarande som gamla medlemmar vill vara med på festen.
Hemsidan, FB och mun till mun får sprida det budskapet vidare, då ingen känner sig ha tid att göra någon
större inbjudan.
7. Årets Qnyppla, Årets ”Långmilare” och Årets Mc, se bifogat förslag
Gunilla M med hjälp av hjälpredor jobbar vidare med priser till detta enligt bifogat förslag.
En kostnad runt detta är ok men ingen summa satt.

8. Näcken i Hackås
Andra torsdagen i Juli går detta av stapeln i samband med spelmanstämma. Låter som en rolig tillställning
som vi behöver jobba vidare på. En tur på ett par dagar med övernattning på vandrarhem då detta ligger i
södra Jämtland.
9. Sommartur 2018 ”Hankville upplägg” men denna gång styra kosan åt ett annat län.
Vi enades om att detta var ett kul upplägg väl värt att göra om men kanske inte sommaren 2018 då vi
inriktar oss på ovanstående.
Upp till diskussion kom även förslaget från Hankville med träff av mckvinnor från Tyskland, vilket vi också
tycker låter roligt.
10. Övriga frågor
Nästa klubbmöte i samband med Julfesten den 25/11.
Kommande aktivitet : SPA BAD med KNYTIS hos Britta , Lördag 28/10 kl.16.00 där inbjudan kommer att
mailas ut till medlemmar.
Samma dag och plats men kl.14.30 är nästa Styrelsemöte planerad.
Punkter att ta upp till Gunilla Melin innan.
Åsa tog upp ett förslag på mc-resa till Polen runt första veckan i september 2018, ca 7-10 dagar.
Intresserade kontaktar henne för fortsatt planering.
11. Mötets avslutande
Annica tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Nu dags för god Skördebuffé tillsammans med Rita Dahlström

---------------------------------------------------------Annica Åkerström-Olofsson

---------------------------------------------------------Gunilla Melin

Justeras :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ewa Weber
Anitha Hermansson

Priser att delas ut på Qnypplings Årsmöten

Dessa priser delas ut med ett ständigt vandrande pris i varje kategori och ett diplom som pristagaren får behålla.
Nomineringar, texter och foton skickas till någon i styrelsen senast 31/12.
Priserna delas ut till tre olika medlemmar per kalenderår.

Årets Qnyppla: kan delas ut till vilken medlem som helst.
Alla medlemmar nominerar sin kandidat till styrelsen med en motivering, styrelsen tar ut.
Varje styrelsemedlem har en röst att fördela.

Årets Långmilare : Föraren lämnar in en summering av antal körda mil, ca, för kalenderåret. Även en text på vilka
städer som besökts och gärna en rolig händelse.

Årets Mc: Ägare, förare eller medpassagerare skickar in ett foto samt en information om årsmodell, motorvolym och
liknande. Även en text/motivation varför just denna mc ska vinna.
Detta läggs ut på hemsida och FB och övriga medlemmar röstar fram en segrare.
Vid lika många röster på samma ”objekt” sker en lottdragning.

