
Styrelsemöte Motala 24/9  2016 

Närvaro: Susanne, Klas , Maria, Bent,( Bengt), Urban, Modde ( Rickard). Glasis och Peter frånvaro. 

 

Ekonomi:   

   Modde redovisar ekonomin i dagsläget. Har gjort en budget för Victoriträff i Motala. 

Hemsidan:   

  Förslag på att ha en gemensam fb sida. Emma ansvarar för detta. 

Just nu ingen aktivitet pga byte uppdatering men bör komma igång snarast. 

 Vi börjar med att Urban, Maria och Modde sätter sig in i hemsidan och sköter detta.                 Alla i 

styrelsen ska ha tillgång till att lägga in saker. Få igång den så fort som möjligt. 

Shoppen: 

Dålig försäljning denna sommar meddelar Bengt. Tog med saker till Danmark och sålde där. Förslag på 

produkter som kan tänkas köpa med loggan på. Bälte, badlakan diskuterades. Problem med shopen 

på nya hemsidan. När vi byter till den nya hemsidan så finns det ingen shop kvar utan den får byggas 

upp från början på nytt ställe. Bengt och Rickard hjälps åt att tänka ut något bra. 

Hojrock: Uppskattat som vanligt. Upplever att det börjar bli dyrt . 

Mc mässan i stockholm 2017 

26-29 januari Älvsjömässan, Glasis håller koll på när monter ska bokas. 

Sommarträff 2017 

Förslag Motala , hultsfred. Ligger ungefär på mitten för alla. Datum, 2-4 juni 2017. 

Ansvariga: susanne, modde, urban, Bent och Bengt. (Rickard , har kontakterna på plats) 

Övrigt:   

Medlemskort: Fram till den sista februari kan medlemmar betala in avgift annars stryks 

medlemsskapen. Sista inbetalningen är 31/12, en påminnelse skickas ut i mitten av januari (hoppas vi 

slipper det ) .Annars stryks man från registret och  får söka medlemskap på nytt. Betalar du för 1 

november så är du medlem hela 2017. Bild till nytt medlemskort framtaget. Styrelsemedlemmar 

uppmanas att läsa sina mail en gång i veckan. 

Förlag på att göra almanacka , fråga charlotte om hon kan tänka sig att  göra den. Vi skickar bilder till 

henne från olika träffar. Vi skickar en påminnelse ang. medlemsavgiften till berörda. Påminnelser på 

fb. Hur når vi ut till nya medlemmar. Dela ut kort och återförsäljare är duktiga på att marknadsföra 

oss. Förslag att lägga årsmöte på sommarträff , inget bestäms idag utan bordläggs till nästa möte. 

 

 

 

 



 

 

 


