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Dag: 2007-08-1 1 - Plats: Sjostugans Camping, ~ l m h u l t  

Narvarande: 

Tord Rahlmark Ordforande 
Kenth Ahlvik Kassor 
Bengt Sundberg tillf. vald Sekreterare 
Kenneth Norlin 
Bo Alvemark Valberedning 

5 1 oppnande av motet. 
Ordf. Tord Rahlmark oppnade styrelsemotet och halsade samtliga valkornna. 

5 2 Godkannande av foreslagen dagordning. 
Godkandes enhalligt. 

tj 3 Kompletteringsforslag av Styrelsel Valberedning 
- Val av kassor: Valberedningens forslag ar att sittande Kenth Ahlvik omvaljes. 
- Val av ny Sekreterare: Styrelsens forslag ar att Bo Alvemark valjes. 
- Val av Styrelsesuppleant: Ake Rindbom . _ - - .- - _ 
- Styrelsens forslag till ny Ordf. i Valberedningen.: Lars Svensson 
- Styrelsens forslag till ny medl. i Valberedningen: Christer Jerevall 

Ovansaende forslag godkandes enhalligt att framlaggas som styrelsens rekommendation till 
dagens Arsmote. 

5 4 Styrtelsearvode. 
Styrelsen fdrordar att arvodet (500:-) forblit ofirandrat fdr kornrnande verksarnhetsh 

5 5 Medlemsavgift for 2008 . 

Styrelsen forordar att ksavgiften kvarst5r oforandrat p.g.a. klubbens ekonomi. 
Ordinarie medlemsavgift: 200:- 
Avgifi for stodmedlem: 50:- 

$ 6 Materialinventering. 
Kenneth N. redogjorde for aktuell inventering samt forevisade forslag till fornyad kollektion samt 
kostnader f i r  detta. 
Beslut om inkopsantal : . 
- Keps i broderat utfdrande (dyrare utf. an dagens): 50 st. 
- Handduk 50 x 70 cm med broderad text "Cavalcade": 30 st. 
- Badlakan 90 x 150 cm med broderad text "Cavalcade": 30 st. 
- T-shirt rned V-ringad hals inkopes om 10 + 10 st for att komplettera de saknade storlekar vi har idag. 
- Piquet trojor: ev. ca. 20 st. 

Det slutliga antalet bestallningar av markesprodukterna uppdrogs At Kenneth N. samt Kent A. att besluta 
am, baserat pii den ekonomiska stallningen. Js 
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3 7 Reservdelslaget. 
Generatorer: Inga omlindade fims pi3 lager. 
Renoveringskostnaden av statorer har okat s i  att vi idag saljer dem under det totala omkostnadspriset. 

Beslut: - En av de befintliga branda skall snarast lindas om. 
- Kostnad for renoverad stator, exklusive omkostnader som frakter etc. beslutades till 3500:- 
(nypris k lHngt over 6000:- och ar dB aven i ett kvalitetsmassigt same utforande) 

Ovriga kanda reservdelar: 
Vindrutor: Ake Kindbom ager tvH nya vindrutor typ "Slip Stream" 

Stotdampare: Klubben ager en (1 st!) stotdwpare i dHligt skick, den andra ar forstord. 
Daremot finns ett par som ags utanfor klubben (Peter Nordkvist) vilka han enligt 
uppgift onskar skankas till klubben. 
Bo Alvemark kontaktar Peter om klubben kan f& overtaga dessa. 

Enligt Kent A. finns det "piratdampare" att kopa i USA for ca.3000:- 

5 8. Ekonomisk rapport. 
- Kassoren Kent Ahlvik informerade om aktuell kassabehillning som uppgi3r till: 24 134:50 SEK. 

Det ekonomiska laget kanns betryggande si3har i slutet av Hret, nar de stora utgifterna 
redan k tagna- - - - -- . -- - A  - - - - 

Innebk att en storre del av dessa tillghgar kan anvandas for inkop av nya markesvaror, 
se not. i $6 

tj 9 Hemsidan (lite allmhna diskussioner gjordes har, gallande foljande). 
- Tord's e-mail rned presentationstext om sig sorn vAr nye ordforande kom inte fram till Kenneth. 

Diskussion om det kunde finnas nigot tekniskt fel skedde. 
- B.S. fortsatter rned framtagandet av "historiken " om SCCS. 
- Kent ordnar CD till Kenneth. 
- Nodvandigheten att ev. behova "recensera" bilder som laggs in p i  hemsidan diskuterades, s& att 

det inte felaktigt upplevs som om det vore ett stort inslag av fest rned alkohol pA v2ra traffar. 
- Upplever Kenneth att han inte tidsmassigt hinner rned hemsidan eller i ovrigt behover hjalp skall 

han saga ifriin. 

tj 10 Hur aktivera medlemmarna och oka "vi-kanslan". 
- Nya medlemsansokningar skall alltid vidarebefordras till Ordf. som tager slutlig kontakt. 
- Personliga utskick rned kallelse till medlemmarna diskuterades. 
- Undersoka vilka tidigare "aldre" reg. nr. sorn varit rned i klubben och som nu inte L det. 

Dbefter forsoka fi fram nuvarande agare och taga kontakt rned dem for att kunna erbjuda dem 
medlemskap i klubben. 

5 11 Hur skall SCCS agera i forhillande till SCCUK's forslag om "Cade Ride 2008"? 
- Information om detta rned lank ar redan inlagd pH hemsidan,enl. Kenneth N. 
Vi skall indA forsoka "pusha" lite mer f6r det om vi kan. 
Beslut: FrAgan tages upp igen vid vinterns styrelsemote. 
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5 12 Rapport om ev. kontakter med SCCN. 
- Tord har inte haft mer an ndgon sporadisk kontakt rned SCCN samt att det gladjande nog var 

ett antal norrman rned p i  vdrt v5rmote i Ar. 

- Bengt har lopande over dret haft lite mailkontakt rned deras ordf.(Johanne Hartvig) 

5 13 6vriga frigor 
- Tord har Btt inbjudan av Classic Suzuki att medverka i deras monter p i  Elmiamassan i Ar. 

Diskussion skedde som resulterade i att Tord fick uppdrag att arbeta vidare rned detta for 
2008. Detta d& det kiindes troligt att vi kan ordna utstallningsobjekt samt personal att hjalpa till 
att bemanna montern tillsammans rned Classic Suzuki's ovriga medlemmar. 
Utstallningen ar under phkhelgen. 

5 14 Nasta styrelsemote. 
- Tord Aterkommer rned ett fdrslag p i  lamplig tidpunkt i dec. 2007 

5 15 Avslutning 
- Tord avslutade styrelsemotet samt tackade samtliga i styrelsen f i r  visat engagemang och 

ett givande mote. 

~ l rnhul t  som ovan Justeras 
, . .'7 

Bengt Sundberg Tord Rahrnark 
Tillforordnad Sekreterare Ordfdrande 
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