QMC Klubbmöte 7/6 2018
hos Anita i Mogata
Närvarande :
Anitha Hermansson, Britta Landstedt, Karin Broström, Gunilla Melin, Kajsa
Lannerdahl, Annica Åkerström, Gunnel Törnstrand och Åsa Dahlström

Protokoll
1.

Mötets öppnande
Gunilla Melin öppnar mötet

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötesordförande väljs Åsa Dahlström och sekreterare Gunilla Melin

3.

Val av justeringskvinna
Här väljs Anitha Hermansson

4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänds

5.

Regler vid åkning i grupp
Alla uppmanas att ta del av reglerna som i dag finns på vår hemsida förslag på korrigeringar till Gunilla
Melin som sedan reviderar och återkommer med nytt förslag. Mötet föreslog tillägg vad det gäller
”tecken” som påvisar bakomvarande förare grus eller annat hinder på vägrenen. Även vikten av att innan
avfärd stämma av att alla fått information runt våra rutiner och vilken förare som åker först respektive
sist.

6.

Klubbmöte/träffar oktober-april,
Vi startar våra träffar på Kapten Billes första söndagen varje månad kl.15.00.
7/10,4/11 och 2/12 är datum vi tittade på, ingen föranmälan men gärna påminnelse eller kontakt med
varandra via FB eller mail.

7.

Kommande aktiviteter
30 juni-1 juli Galtis- 10 qnypplor anmälda. Gunnel fixar mat till självkostnadspris. Varje deltagare tar själv
med sig lakan och dricka
5 juli Torsdagstur – samling Cirkle K Norsholm kl.18, Annica ansvarar

10-14 juli Näcken i Hackås- Gunilla bokar sista natten på Länsmanngården i Björbo till 5 personer med
frukost
2 augusti Torsdagstur – Vakant, frivillg får gärna höra av sig
4-5 augusti Musträffen i Kulltorp, Småland- Gunilla o Kajsa intresserade inget mer bestämt
6 september Torsdagstur- Anitha ansvarar, samling se ovan
31 augusti-8 september Polenresa-Åsa jobbar vidare idagsläger är hon och Gunilla de som är intresserade
för att åka.

8. Nästa styrelse- och klubbmöte
Styrelsemöte på Galtis då alla styrelsemedlemmar är anmälda att deltaga
Klubbmöte 6 september i samband med torsdagsturen
9. Övriga frågor
Gunnel tar på sig att fixa årets julfest som vi planerar på BlackLion lördag 24/11 2018.
Upplägg som förra året, vilket alla tyckte var bra och trevligt.
Alla glada och nöjda över vår nya slutna FB grupp som Helen Lauenstein fixat och ansvarar för
10. Avslutning
Kaffe, te, bullar, Anithas rabarbersockerkaka och Tommys goda kakor avslutar mötet.
På väg till våra motorcyklar kikar vi också in på ”igelkotthotellet” som så fint står i garaget.
Tack för en skön kväll

__________________________________
Gunilla Melin

________________________________
Anitha Hermansson

