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Suzuki Cavalcade Club Sweden
Styrelseprotokoll från möte 2017-08-12
Plats: Järna Camping
Närvarande:
 Bo Alvemark
 Kent Ahlvik
 Bengt Sundberg
 Kennet Norlin.

§1. Öppnande av mötet
Ordförande Bo Alvemark öppnade dagens möte och hälsade styrelsen välkommen.
§2. Godkännande av föreslagen dagordning.
På frågan om föreslagen dagordning kunde godkännas blev det ett samstämt ja.
Beslut: Föreslagen dagordning godkändes.
§3. Ekonomisk rapport från kassören.
Kent Ahlvik visade SCCS räkenskaper till dags datum.
Klubbens behållning den 11/8-17: 19 227 SEK.
Föreningens kassabok från starten 1992 är nu ”fulltecknad” och Kent har lyckats införskaffa
en ny identisk kassabok.
Bo Alvemark bad att ursprunglig bok skall bevaras för framtiden som historiskt dokument.
Kent Ahlvik åtgärdar detta.
Baserat på lämnad behållning anses att vår ekonomi är stabil då inga stora utgifter finns planerade.
Styrelsearvode.
Kassören överlämnade årets styrelsearvode (500:-) till medlemmarna i styrelsen, mot kvittens.
§4. Hemsidan, rapport från Webmaster.
Kenneth Norlin efterlyser fortfarande foton samt berättelser från oss!
Foton saknas fortfarande från våra tidigare träffar (se hemsidan)!
Bl.a. så saknas bilder från Eurostop 1992 helt
Även reportage eller kortare berättelser saknas. Vad vi skriver om är ej så viktigt.
Det viktiga är att han har något att lägga in på hemsidan, så att den känns "levande" och
intressant för medlemmarna att gå in och titta på.
Bättre anpassning av hemsidan till mobilapp. pågår.
Enligt önskemål har även antalet färger på hemsidan minskats
Kenneth säger sig inte haft några egna utlägg, men informerade om att vår egen domän
kostar 737:50:-/år vilket är ett mycket bra pris.
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§5. Förslag till ev. ändring av medlemsavgift samt styrelsearvode.
Förslag till ny medlemsavgift:
Bengt föreslog att medlemsavgiften för stödmedlem behålles på nuvarande 100:-,
men att det för fullvärdig medlem sänks till 200:-/år (idag 250:-).
Detta under förutsättning att klubbens ekonomi är stark nog.
Styrelsens förslag till beslut:
Kostnad för stödmedlem: 100:-/år (ingen ändring)
Kostnad för fullvärdig medlem: 250:-/år (ingen ändring)
Förslag till styrelsearvode:
Ingen förändring föreslås, utan att ersättning föreslås kvarstå till 500:-/år (ingen ändring)
§6 Inkomna motioner
Skriftligt förslag (dat. 23/8-16) har inkommit angående önskad ändring av §1 i SCCS stadgar för
att undvika framtida missförstånd/feltolkning .
Styrelsen kommer att föreslå årsmötet att godkänna föreslagen ändring.
Inga övriga motioner har inkommit.
Förslag till vår-/årsmöte 2018.
a) Årsmöte 2018.
Styrelsen tänker föreslå att Christer Ceihagen (”Tette”) åtager sig denna.
b) Vårträff 2018
Styrelsen tänker föreslå att Jörgen/Kirsten åtager sig att genomföra denna i Danmark,
alt. i norra Tyskland
Beslut: vi undersöker samt tager upp frågan på årsmötet.
§6. Övriga frågor.
a) Bengt tog upp hur utdelning av vår jubileums mugg (samt årsdekal) skall ske.
Skall vi anteckna vilka lämnat ut till alt. bara ”lämna ut” så att det även kan sändas med
till ej närvarande medlemmar (t.ex. ej närvarande danska medlemmar)?
Bengt´s förslag är att bara lämna ut dem för att få lämnat ut så många som möjligt på plats.
De som senare önskar en mugg (och ej tidigare fått) föreslås kunna beställa sin gratis
mot frakt och packkostnad så länge de finns kvar i lager (tot 60 st. inköpta).
Beslut: Bengt´s förslag antogs.
b) Bo Alvemark berättade om de problem som David har för att anordna Cade Ride samt med den
organisationen. Verkar som om det ”bara” är hos oss som det fungerar med träffar etc.
Detta är troligtvis orsaken till att svenskarna inte väljer att åka på Cade Ride
(dock har några av oss varit på några enstaka möten)
§7. Nästa styrelsemöte.
Sker vid kommande vårträff 2018.
Tid och plats meddelas senare av den som årsmötet utser till "träffansvarig”.
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§8. Avslutning.
Ordförande Bo Alvemark avslutade mötet och tackade för styrelsens engagemang.

......................................................
Bo Alvemark (O.)
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