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Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 7:e Augusti 1999
Plats: Mullsjö Camping, Mullsjö.
Tid: Kl. 0930
§ 1.
Mötet öppnades av ordförande Bo Alvemark som hälsade samtliga varmt välkomna till
detta vårt 8:e årsmöte.
Glädjande nog gav en snabb huvudräkning att vi var 26 vuxna på plats i möteslokalen,
representerande 21 st. Cavalcader.
§ 2.
Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med ett jakande från de närvarande.
§ 3.
Dagordningen godkändes av de närvarande.
§ 4.
Till mötets ordförande valdes Bo Alvemark.
§ 5.
Till sekreterare under mötet valdes Bengt Sundberg.
§ 6.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes: Jörgen Härstedt samt Bernt Nilsson.
§ 7.
Kassör Timo Wiklund redogjorde för klubbens ekonomi.
Vår likviditet är fortfarande god, då vi detta år enbart har haft mindre utlägg för porto o. dyl..
Jubileumskassan:
3.100:Postgirot:
22.794:16
1.267:Handkassan:
S:a : 27.161:16
Från ovanstående tillgångar kommer att tagas medel för att betala redan beställda kläder.
Vid utgången av detta räkenskaps år var vi 62 medlemmar samt 17 stödmedlemmar.
§ 8.
Ansvarsfrihet för det gångna året lämnades styrelsen av mötets medlemmar.
§ 9.
Till sekreterare på två år valdes Bengt Sundberg.
§ 10
Till kassör på två år valdes Timo Wiklund
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§ 11.
Till val av suppleanter i styrelsen på ett år valdes Bo Bengtsson samt Gunnar Aspelin.
§ 12.
Till ledamöter i valberedning valdes: Christer Ceihagen (Ordförande) samt Rolf Borg
§ 13.
Val av träffarrangör för vårträffen år 2000.
Bo Bengtsson föreslog som plats ”Mangenbadet” mellan Filipstad och Karlstad.
Mangenbadet godkändes som ny mötesplats.
Bo Bengtsson, Bo Alvemark samt Kenneth Norlén är ansvariga som träffarangörer.
§ 14.
Medlemsavgiften för år 2000 föreslogs vara oförändrad och fastställdes enligt följande:
Grundavgift:
150:Till jubileumskassan:
50:S:a : 200:Stödmedlem:

50:§ 15.
Förslag om lämpliga gemensamma träffar.

Ventureklubben
•

Bo Alvemark informerade om att Ventureklubbens ordförande söker samarbete med oss.
Efter diverse diskussioner framkom att det för närvarande inte föreligger något intresse från
vår sida att anordna någon gemensam träff med dem.
Dock föreslogs att Ventureklubben skulle kunna sända inbjudan till oss, om de önskade vår
närvaro vid någon av deras träffar.

•

Danmarksträffen
Den av Norge ordnade Danmarksträffen är vi alltid välkomna till.

•

Österrike
Fråga om samåkning till planerad Cavalcadeträff i Österrike togs upp.
Praktiskt bör detta lättast lösas genom att träffarrangörerna, så snart de har klart vilka som anmält sig
till resan sammanställer dessa till en lista och distribuerar denna snarast.
Då kan de berörda taga kontakt med varandra och själva arrangera eventuell samåkning.
Svenska styrelsen tager upp detta med Norge.

•

Alternativa Trollrallyt
Janne informerade om, samt rekommenderade det ”Alternativa Trollrallyt” som genomförs i en
mycket idyllisk natur väster om Lillehammer den sista helgen i augusti.
Föregående år var det 3 svenska och 10 norska Cavalcader på plats.
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Datum fastställdes till 2 – 4/6.
I övrigt se § 13.
§ 17.
Övriga frågor.
•

Pokal för längsta färdsträcka överlämnades av Bo Alvemark till Svante Häggström under de
närvarandes entusiastiska applåder.
Svante är från Umeå med en färdsträcka till detta årsmöta om ca. 95 mil, vilket innebar att han hade
en betryggande vinstmarginal.

•

Åke Kindbom informerade om den planerade resvägen efter årsmötet.
Frånsett natursköna vägar skall vi även besöka Visingsö och åka remmarlag, stanna hos CI´s där
Christer öppnar affären och bjuder på dricka samt rabatt för de inköpssugna.

•

Kenneth Norlin/Åke Kindbom meddelade att kvällens fest skulle avhållas på den närbelägna VIP
restaurangen där vi skall förtära en fläskfilé med en stor stark till ett framförhandlat pris på 70:-.
Önskades fler öl var dessa prissatta till 25:-

•

Önskemål om att i medlemslistan ersätta uppgift om telefon numret till arbetet med uppgift om ev.
mobiltelefon framfördes. Detta då flertalet har ”nalle” samt att man här kan tala in meddelanden.
Medlemmarna uppmanas att via kommande inbetalningskort o.dyl. meddela styrelsen sitt mobiltlf.nr.
för kommande komplettering.
Beslut.

•

Efter önskemål på mötet att det upplevs som onödigt slöseri med klubbens pengar att sända
information/tidning till både ordinarie medlem samt stödmedlem, beslutades att utskick enbart sker
till ordinarie medlem.
Beslut.

•

Bosse A. frågade om någon annan upplevt problem med Contitour´s däck.
Ingen av de närvarande hade dock haft några problem.

•

”Tettes årliga information”
Christers Cavalcade har nu gått 120.802 miles (ca. 19.330 mil) och vad som hänt sedan förra årsmötet
är följande:
1. Ny startmotor monterades i vintras, då den gamla bränt.
2. En stötdämpare bak har börjat läcka olja.
3. Renovering av frambromsarnas caliprar skall göras i vinter.
Till ”försvar” kan nämnas att Christer´s cykel går i Mc-utbildning och startas minst 10 ggr/dag och rullat
ca. 15.000 mil i stadstrafik med i snitt under 40 km/h (många timmar i sadeln blir det !)
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Bengt S. informerade om kontakt med en Cavalcadeägare i Tyskland.
Tyvärr har han bestämt sig för att sälja, men kommer att vidarebefordra till den nya ägaren
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information om våra skandinaviska klubbar.
•

Timo W. meddelade att någon ny kontakt med Finland inte skett.

•

Jörgen Härstedt berättade om en stor tillbehörsaffär (”Louise”) i Tyskland som är värt ett besök.
Huvudkontor i Hamburg med 54 st. affärer runt om i Tyskland.
Eventuellt kan detta var ett uppslag för en gemensam resa.

•

Bengt S. berättade kort om årets FIM-rally samt framförde önskemål från Mats A. att det om möjligt
tages hänsyn till nästa FIM rally i Schweiz (21 – 23/6) vid tidsplaneringen av den planerade
gemensamma Cavalcadeträffen i Österrike som Tommy i Norge gör.
Det är inte troligt att de som funderar på deltagande i FIM åker på båda träffarna om de tidsmässigt
ligger så långt ifrån varandra att man måste ”åka hem” där emellan.
Styrelsen kontaktar Norge om möjlighet för samordning
Dock finns här ett eventuellt problem att FIM-träffen är förlagd så tidigt på sommaren.
§ 18.
Datum och plats för nästa årsmöte.

Datum: 2000 – 08 - 05
Plats:

Falkenberg

Ansvariga för organisation och program för träffen: Bengt Sundberg, Bo Alvemark
§ 19
Mötets avslutande.
Mötet avslutades med att Ordförande Bo Alvemark tackade samtliga närvarande
för visat intresse och engagemang..
Mullsjö som ovan
.........................................
Bo Alvemark
O.
Justeras.

..........................................................
Bengt Sundberg
S.

........................................
Jörgen Härstedt

...........................................................
Bernt Nilsson
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