
Protokoll TYFRI MC 2014-06-15  Plats: Anders Ottosson 

Närvarande: Anders Ottosson, George Engström (tel) och Lennart Persson (tel) 

 

1. Mötets öppnande 

Anders O öppnade mötet och hälsade de deltagande välkomna. 

2. Val av sekreterare 

George E valdes till sekreterare. 

3. Val av justerare 

Lennart P valdes till justerare. 

4. Dagordningens godkännande 

Föreliggande dagordning godkändes. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

Föregående protokoll genomgicks och godkändes. 

6. Ekonomisk rapport 

George E hade inga ekonomiska rörelser att rapportera och meddelade även att arbetet 
med att iordningsställa Tyfri´s deklaration börjar kommande vecka och skall senast vara 
inlämnat till skatteverket senast 2014-07-02. Kassaställning är oförändrat 859 kr och PG 
är också oförändrad och uppgår till 6.070 kr, totalt 6.929 kr. 

7. Rapporter 

(a) SMC Start2Ride 10/11 Maj – Arlanda test track 

Lördag 10 maj var Sven L och Denise C där i dåligt väder och på söndag var Anders O och 
George E på plats. Lördagen var en regnig dag och lördag en lite gråmulen dag, men en 
hel del besökare kom, trots att klubbarna hade fått en undanskymd plats en bit ifrån 
själva mässområdet och vi ska till nästa år be SMC om att få till en bättre placering. 

(b) JM och MC-mässa 17 maj 

Jesusmanifestationen hölls lördag 17 maj och föregicks på fredagen av en gudstjänst i 
Klara kyrka. På lördagen startade JM-dagen hos Rapido MC och deras MC-mässa, som 
hade samlat väldigt många besökare. MC-kortegen samlade c:a 30-40 hojar. Det fanns en 
viss osäkerhet kring tider och programpunkter (ex kollekt) mm som föranlett ett brev 
ifrån Leif Laudinger på Bridge Builder, se vidare punkt 10 nedan. 

(c) MC-Gudstjänst i Tierp med Mikael Bedrup 25 Maj 

Ifrån Stockholm åkte 9 hojar upp till Tierp och en som vanligt fullsatt kyrka. Ifrån Tyfri 
deltog Anders O, Sven L och Lennart S, samt Sven K. 

 



8. TYFRI MC märken och tröjor (enl beslut på Årsmötet) 

Enligt info från Peter N till Anders O håller han och Åsa N på med detta. Till protokollet 
noterades att vi vill ha en statusrapport senast per 0630. 

9. Onsdagsturer – schema 

Anders O har lagt upp onsdagsansvariga på hemsidan tom juni på hemsidan. 

10. Utvärdering JM. Hur gör vi inför nästa år? 

Se även tidigare medskickat brev ifrån Leif Laudinger på Bridge Builder avs hur de 
upplevde årets JM och vilka förändringar de skulle vilja medverka till för att JM 
nästkommande år 2015 ska kunna fungera bättre. Styrelsemötet beslutade att bordlägga 
denna punkt till nästkommande möte 24 juli och att Anders O skall kontakta Leif L. 

11. Trasdockan 23 augusti 

(a) Nästa ATSUB möte 26 juni 

(b) Utskick till klubbar 

Tider för att ordna ett föredrag ifrån Atsub hos MCE i Järfälla har diskuterats och ett 
förslag ifrån Kristian Ölvestad var 17:e alt 24 juni & 19 augusti. Sara ifrån Atsub kunde 
inte i juni utan föreslog träff 19 augusti, vilket styrelsemötet ansåg ligga väl nära själva 
kortegen i sig, endast 4 dagar. Dock ska flyers skickas över ifrån Atsub i nästkommande 
vecka för vbf till andra klubbar. Anders O och Lennart P får tillsammans med Sara 
diskutera ifall det fungerar med en träff hos MCE innan kortegen. Kanske någon annan 
än Sara kan dyka upp? En direktkontakt bör även tas med Kristian Ö från MCE. På MC-
mässan 17 maj hade Anders O, Lennart P och Sara ett infomöte hos Rapido om Tras-
dockan och även de samt Huddinge MC var intresserade av att delta på kortegen. 

12. Church on Wheels meet Bjärka-Säby 27-29 juni. 

Anders O har lagt upp inbjudan till traditionsenlig träff  på hemsidan, med länk till 
bokning av rum. Vi planerar att samlas vid GP på fredag kl 16:45 för avfärd 17:00. 

13. Sökträffen 7-10 augusti. 

SÖK-träffen kommer att arrangeras av Crusers for life och var 7-10 augusti på Lögdö 
herrgård utanför Sundsvall. George kommer antingen att be Lasse F ta en kontakt med 
Lena Sundbom för att få mer info om priser och program mm. Alternativt tar George en 
direktkontakt med Lena och informerar Lasse om det. 

14. Klubbaktiviteter 

(a) Mälaren Runt 16 augusti. Mer info kommer framöver om samlingsplats mm. Church 
on Wheels planerar att ha ett infobord vid Turinge kyrka och vi kan vara med på detta. 

(b) Ålandsresa 6-7 september. George E vill avvakta med detta någon tid eftersom det   
kan bli aktuellt med en Osloresa samtidigt, men läget är något oklart & återkommer. 

 



 

 

15.  Medlemsärenden / status bland nuvarande medlemmar 

Trots ett flertal påstötningar har vare sig Mats eller Vonna betalat sina medlemsavgifter 
och sker det ingen inbetalning före 0630 måste de tyvärr anses vara fd medlemmar. 

16. Hemsidan 

(a) Upprensning och uppdatering. Peter Nordin håller på med detta arbete och styrelsen 
ser fram emot en statusuppdatering på nästkommande styrelsemöte. 

(b) På FB har Tyfri fått ett flertal medlemsförfrågningar. Alla i styrelsen  får vara vak-
samma så att det inte registreras nya okända medlemmar där risker för oväntade och 
komplicerade lägen kan uppstå. 

17. Inkommen Post – inbjudan till Knixkurs 19 juni / 17 juli 

Knixkurs arrangeras av SMC vid ovanstående två datum. Intresse har visats från Franz, 
Ari och Lennart och Anders. Kul om så många som möjligt deltar i dessa träningskvällar. 

18. Övriga frågor 

Inga övriga frågor noterades. 

19. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte beslöts till 24 juli och Anders O återkommer om plats 

20. Mötet avslutas 

Anders O avslutade mötet och tackade för visat intresse och enligt stadgarna behövs det 
tre stycken för att styrelsemötet skall anses vara beslutsmässigt, vilket vi uppfyllde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


