
 

    c/o Anders Ottosson, Movägen 7, 16347 Spånga Tel; + 46 76 1012899 

 
 
 
Protokoll styrelsemöte 130417  kl 18.00.  
 
Plats:  Tfnmöte  08-50006699 kod 020528 
  
Närvarande:  Peter Nordin, Lennart Persson, Anders Ottosson, Lasse Franklin,  

Sven Kullander  
 

1. Mötets öppnande 
2. Lasse Franklin valdes till sekreterare för mötet. 
3. Lennart Person och Sven Kullander valdes till justeringsmän 
4. Dagordningen godkändes 
5. Föregående protokoll gicks igenom och det kvarstår någon uppgift om att kontakta en 

del andra klubbar inför Mc-Gudstjänst igenom och det kvarst 
6. Ekonomisk rapport. Vi har fn 7812:- på kontot och 679:- i handkassan. Vi har en del 

utgifter som innebär att vi behöver dra in mer sponsorspengar för inköp av biblar. 
7. Rapporter:  

- Klubbkvällen  13/3 2013 i Pingstkyrkan Tyresö drog 14 personer. Vi tittade på 
Film, Oväntad vänskap och fikade. 

- SMC Klubbkonferens 17/3 hade ingen av oss tid att deltaga på. Vi har dock fått en 
sammanfattning av mötet. 

8. Onsdagturer fr 1/5. 
- Vi beslutar att första turen 1/5-13 kommer att bli en heldagstur mot än så länge 

okänt mål.  
Anders gör i ordning en turansvariglista på de första två månaderna. 

9. MC-Gudstjänst 18/5 2013 
- Info från gruppen som börjat jobba med det hela. Jari, Limpan, Lasse och Anders. 

Vi fortsätter arbetet med att få andra klubbar delaktiga och ansvarig för mc-
gudstjänsten. 

- Prel. boka medverkande 
10. SÖK-träffen 8-11/8 2013 

Vi beslutar att vi sammankallar hela klubben till en söndagskväll 19’e maj på kvällen 
kl 17.00 för att prata om hur vi gör. Plats återkommer vi om.  
 

11. Trasdockan 25/8 2013 
- Kontakta klubbar, fler utskick. Lennart ska kolla med Limpan om det finns något 

material som går att använda för att göra en affisch och skicka ut det till styrelsen i 
så fall. 

12. Klubbaktiviteter BORDLÄGGS! 
- Klubbkvällar i vinter  
- Vilka skall bjudas in? Enbart medlemmar eller även vänner? 

13. Medlemsärenden  
a/Status bland nuvarande medlemmar. 13 enskilda + 8 familjemedlemmar.  
Vi beslutar att godkänna Denise Christenssen som medlem i föreningen.  

14. Hemsidan 
15. Inkommen post 

- Mail från intresserade 
16. Övriga frågor 



 

    c/o Anders Ottosson, Movägen 7, 16347 Spånga Tel; + 46 76 1012899 

17. Nästa möte: Förslag – 23 maj kl 19.00 2013 
18. Mötet avslutas 

 
 
 
 
Sekreterare  Justeras  Justeras 
 
 
Lasse Franklin Lennart Persson Sven Kullander 
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