HögaKusten
Motorklubb

Dagordning medlemsmöte 2011-05-22
1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsman som tillsammans med ordförande justerar
protokollet
3. Godkännande av dagordning
4. Endurotävlingen, 110618 enduro, 110910-11, cross
5. Läger, Westerlunds.
6. Läger,augusti
7. Banvärdar/kiosk
8. Arbetsgrupper
9. Kläder
10. Övriga frågor
11. Nästa medlemsmöte
12. Mötets avslutande.

HögaKusten
Motorklubb

1.
2.
3.
4.

Ordförande Jan-Olov Mellander öppnar mötet.
Egon Söderström
Dagordningen godkändes.
Ordförande inf. Om våra tävlingar och upplägget kring dessa som
beslutades på styrelsemötet 110522: När klubben genomför tävlingar så
har styrelsen beslutat att det blir obligatoriskt för alla medlemmar att
hjälpa till . Som medlem blir man tilldelad ett arbetspass under tävlingen
som man måste sköta. Kan man inte, får man ordna ersättare.
Tävlingskommitén jobbar fram detta
5. Westerlunds MX kommer att ha ett läger på vår bana 4-5 juni och våra
klubbmedlemmar får rabatt med 300 kr för den helgen. Vi har kiosken
öppen och säljer hamburgare och korv. Dusch vid dagens slut kommer
att erbjudas under ½ timme. Man anmäler sig själv till Westerlunds enl.
listan som finns uppsatt i Klubbstugan, lars.ake.westerlund@telia.com Med
namn, telenr och grupptillhörighet.
6. Andra helgen i augusti, så ska klubben försöka anordna ett läger.
Sebastian Hedin är inbjuden som tränare men har inte kunnas svara än.
J-C Söderström ansvarar för att hålla kontakt med honom. Beroende på
hur stor intresse det finns från vår klubb, så bjuder vi in andra klubbar
också. Sebastian vill bara 10-15 st i varje grupp.
7. Information till medlemmarna ges ang. banvärdar/kioskvärdar. Detta
kommer att läggas ut på hemsidan, listan görs av Linda Eriksson.
Banvärdar/kioskvärdar: Styrelsen beslutade att banvärdar skall finnas på
banan under öppettiderna, de blir medlemmar som bli tilldelade en
vecka att ansvara för, samtidigt med kioskveckan. En banvärd/koiskvärd
har till uppgift att:
• Finnas till hans på telefonen under veckan, se lista på nätet.
• Vattna banan vid fint väder.
• Skriva upp vilka som kommer och kör, skriver upp detta på
gästlistan och att ta betalt.
• Sköta klockan och att se till så att 30/30 tillämpas eller om annat
överenskommet under kvällen.
• Sköta kiosken under kvällen, se kioskrutin. Ansvarar för nyklar
under veckan.
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• Om man har förhinder kontaktar man en annan klubbmedlem för
att byta sitt pass.
8. Alla medlemmar bör ingå i en arbetsgrupp för att dra sitt strå till stacken,
Man anmäler sig till någon grupp som känns som passar för en.
Grupperna är:
Bangrupp: Kontaktperson: Egon Söderström, 070-5537327
Bobo Jonsson, 070-3101662
Snickeri/målningsgrupp: Jonas Bertlin, 070-2326066
Röjningsgruppen: Anders Thelin,
Sponsringsgruppen: Bo Lindström, 070-3803848
Kiosk/klädergruppen: Linda Eriksson, 073-0989578
Elisabeth Hellström: 070-3549762
9. Linda Eriksson har kläder på gång för provning. Hon meddelar när det är
dags för provning och beställning via hemsidan.
10. Övriga frågor:
• Information ges ang. medlemsregistret och vikten av att maila sina
uppgifter till Ulrika, hennes adress finns på hemsidan.
• Information att utb. Kommer att ske ang. Första hjälpen, håll koll
på hemsidan.
11. Inget nästa möte bestämdes.
12.Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.

_________________________

_____Ulrika Jonsson_____

Ordförande Jan-Olov Mellander

Sekreterare Ulrika Jonsson

________Egon Söderström__________________
Justeras Egon Södertröm

