Minnesanteckning styrelsemöte 28/2-19
Närvarande: Per-Erik, Bruno, Renée, Patrik, Pia, Marlene, Yvonne och inbjuden
Anders Thor.

Mötet öppnades med en presentation av Anders Thor. Dagordningen inför årsmötet
gjordes och kommer att se ut som följande:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordf. för mötet.
3. Val av sekr. för mötet.
4. Val av just.män
5. Verksamhetsberättelse.
6. Ekonomisk rapport.
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet
9. Styrelseval
a. ordf. 2 år
b. kassör 1 år
c. 4 ledamöter 2år, 3 ledamöter 1 år, 2 suppl. 1 år
d. 2 revisorer
e. firmatecknare
10. Stadgeändring
11. Motioner
12. Avslutning + info om veckan samt fika

Renée kollar patent och bolagsverket om patent.
Momspliktigas eller?

Sen blev det en öppen diskussion om aktiviteter som kommer att hända på flygets
dagar samt priser och pokaler. Marlene tar då upp att hon har 14 vakter som kan
hjälpa till på flyget. Marlene har dessutom 3 st domare men vi behöver några fler på

fordonssidan. Pia kollar med Micke Palm, Niklas Ulander, Ubbe Viklund och Larsa
Melander. Specifikt på Mc-sidan kollar Bruno med sin kamrat från Tyskland.

Pia info om att Evert Strindin kommer från MHF med sin voltbil.

Marlene visar förslag på pokaler. Och prisuppgift på ca 75 st, mer om detta tas vid
nästa träff.

Anders Thor kollar tält, band, skjortor visitkort och återkommer med offerter på detta.

Renée och Pia gör ansökan om tillstånd för det olika arrangmangen.

Pia pratar med Sandslåns skoterklubb Peter Styrman om dom kan tänkas vara
arrangör för watercrossen.

Pia ska förmedla knalleboken till Renée som får vidarbefodra den till Yvonne som ska
ragga knallar till Sandslån och flyget.

Förslag på tider på flyget. Insläpp gående från 10,00 och bilar från 08,00 ev tidigare.
Kolla med flyget om vi kan börja komma in redan på fredagkväll.

Per-Erik och Anders kollar på prissättning för monter, annonser och nätannons.

Nästa styrelsemöte 20/3 i Ullånger kl 18,00.

Vid pennan:

_______________________________________

