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   Styrelsemötesprotokoll 
 
Plats: Flottsbro camping, Huddinge    sid 1 
Tid: 2008-08-09 
 
Närvarande: 
 
Tord Rahlmark ordförande 
Bo Alvemark sekreterare 
Kenneth Norlin redogörare från kassören gällande ekonomin. 
Åke Kindbom suppleant 
Christer Ceihagen suppleant 
Christer Jerevall Valberedning 
 
§1 Öppnande av mötet 
 Ordförande Tord Rahlmark förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Godkännande av föreslagen dagordning. 
 Efter uppläsning av dagordning av Bo Alvemark godkändes 
 den enhälligt. 
 
§3 Kompletteringsförslag av styrelse samt valberedning 
 Styrelsen föreslår till årsmötet att stödmedlemmar får  
 1 röst och fullvärdiga medlemmar 2 röster. 
 Valberdeningen i form av Christer Jerevall har tillfrågat sittande 
 ordförande om denne vill fortsätta en period till. Jakande svar. 
 
§4 Styrelsearvode  
 Styrelsen föreslår oförändrat arvode till styrelsen. 500:-/person 
 
§5 Medlemsavgift för 2009 
 Då den ekonomiska situationen i dagsläget ser tillfredställande 
 ut föreslås oförändrade medlemsavgifter. 
 
§6 Materialinventering 
 I dagsläget har klubben tröjor till ett värde av 7640:- 
 Styrelsen föreslår att priset reduceras 50 % av ord utpris 
 för att sälja slut och beställa en ny kollektion. 
 
§7 Reservdelsläget 
 Finns inga rutor, 3 statorer. Kenneth N. ordnar omlindning. 
 Förslag finns om att köpa in 3 statorer från Amerika för 150 dollar/st + 
 frakt. 
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§8 Ekonomisk rapport     
 I kassan just nu: 26.685,81 (redovisat av Kenneth N. då Kent Ahlvik 
 inte kunde närvara) 
 
§9 Hemsidan  
 Styrelsen tycker att den fungerar bättre och bättre. 
 Kenneth N. efterlyser mer material till sidan och bilder. 
 
§10 Hur aktivera medlemmarna ? 
 En sak som togs upp av ordförande var att klubben går med i MHRF 
 och då ”hoppar över” ledet med ”Classic Suzuki Club” och då troligen 
 får SCCS fler medlemmar då det finns en ekonomisk vinst att vara med. 
 Kommer att föreslås  på årsmötet. 
 
§11 Sammanslagning SCCS + SCCN ? 
 Styrelsen är enhällig om att en sammanslagning på SCCN’s premisser 
 inte är intressant. Norrmännen är välkommen som medlemmar i SCCS. 
 Bollen ligger just hos norrmännen.   
 
§12 Cade Raid 2009 + 2010   
 Cade Raid 2009 kommer att hållas i Norra Tyskland, kanske Rugen. 
 Cade Raid 2010 kommer att hållas i Sverige under veckan före vårat  
 årsmöte som är andra helgen i Augusti. 
 
§13 Övriga frågor 
 Christer Ceihagen tog upp att det närmar sig 20-års jubileum 2012. 
 Beslut togs att detta tas upp efter Cade Raid 2010. 
 
§14 Nästa styrelsemöte   
 Kommer att hållas under vintern 2008-2009. 
 
§15 Ordförande Tord Rahlmark förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Flottsbro Camping 2008-08-09  Justeras 
 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
Bo Alvemark (sekr.)   Tord Rahlmark (ordf.)  


