
 

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

 
 
 
Protokoll för styrelsemöte 140428  kl 19.00.  
 
Plats:  Hos Anders Ottosson samt Tfnmöte  08-50005000 kod 140306 
  
Närvarande:  Peter Nordin, Lennart Persson, Anders Ottosson,  

Göran Bengtsson, Sven Kullander. 
 

 
1. Mötets öppnande: 

Anders inleder med bön 
 

2. Val av sekreterare: 
Sven  

 
3. Val av justerare: 

Göran  
 

4. Dagordningen godkändes. 
 

5. Genomgång av föregående protokoll, (2/4). 
 

6. Ekonomisk rapport: 
Redovisning av uppgifter som kassören skickat in efter mötet. 
Handkassa  859,00 kr 
Nordeakonto         6 340,10 kr 
Totalt                     7 199,10 kr 
Faktura för hemsidan har betalats, 1 300:-, gäller för 3 år framåt. 
Årsavgiften för domänamn .se  270:- ska betalas nu. Det går att se över detta till nästa 
år, för att få ned kostnaden. Kassören ordnar det. 
 

7. Rapporter:  
En av våra medlemmar var med på avrostningen på Gillingebanan. 
 

8. Klubbmärken och tröjor: 
Vi har fått två offerter för klubbmärke, bägge är på 75:-/st för 15 märken. 
Peter kollar upp och hör av sig till styrelsen via mail, det finns chans att få prisuppgift 
från någon till. 
Peter lämnar också förslag på huvtröjor, tryck fram lika som våra t-shirts och på 
ryggen vår hemsideadress. Kan bli möjligt att beställa dem via hemsidan.  
 

9. Onsdagsturer: 
Lägga in de planerade MC-turerna för onsdagarna på hemsidan. 



 

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

 

10. MC-Mässa- Rapido 17/5: 
Vi kommer inte att ha något bord på Rapidos MC-Mässa, det finns inte plats för andra 
klubbar, däremot är vi erbjudna att hålla ett föredrag om ATSUB/Trasdockan. 
Någon från ATSUB berättar om verksamheten och Lennart P från oss berättar om 
Tyfris roll. 
 

11. Kortege till Jesusmanifestationen 17/5: 
I nära anslutning till Rapidos MC-mässa ordnas en välsignelseakt för de MC-åkare 
som vill och sedan en MC-kortege till Kungsträdgården och Jesusmanifestationen. 
Polistillstånd har sökts, Lasse F tar ut färdväg och informerar på plats. 
Anders skriver en informationstext om detta som sedan Peter mailar ut till andra 
kristna MC-klubbar.  
 

12. Trasdockan:  
Inget nytt sedan förra mötet, väntar på nästa ATSUB möte, datum ej bestämt. 

 
13. Klubbaktiviteter: 

- Start2ride 10-11/5 Arlanda. Vi ställer ut, får tillgång till en yta på 5m2. Denise 
och Sven L är med på lördag samt Anders och George på söndag. Det vore bra 
om någon till kan vara med respektive dag. 
 

- Ålandsresa. George planerar för en klubbtur till Åland 6-7/9, med start i 
Häggvik och på mindre vägar till Kapellskär och vidare över till Åland med en 
övernattning där, innan vi vänder hemåt igen. 

 
14. Medlemsstatus: 

Medlemsavgift saknas från någon medlem som har sagt att den ska betala. 
 

15. Hemsidan: 
Hemsidan behöver rättas upp, med onsdagskörningar, JM 2014, mötesprotokoll. 
Ta bort tidigare medlemmar ur fotoalbumet, uppmanas att nya medlemmar skickar in 
foto av sig och sin MC med några rader om sig själv. Peter rättar upp och för in nya 
uppgifter. 
 

16. Inkommen post: 
Ingen post av vikt. 
 

17. Övriga frågor: 
Ansökan till Nordea för att byta firmatecknare skickas in. 
Den 25/5 är det MC Gudstjänst i Tierp med Michael Bedrup, vi håller kontakten med 
varandra för en gemensam tur dit. 
 

18. Nästa möte: 
Telefonmöte den 15/6 kl. 19:30. 

 
Sekreterare  Justeringsman 
 
 
Sven Kullander  Göran Bengtsson 
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