Sammanfattning av styrelsemötet den 23 april 2013

-

Dagordningen för mötet godkändes, med tillägg för en punkt avseende
diskussion kring Haninge MK:s hemsida.

-

Anders Sagefors och Christer Skeppstedt från MC var på plats och deltog i
diskussionen angående vår hemsida.
Alla var överens om att det är styrelsen som äger hemsidan och som delegerar
uppdrag till ansvariga att sköta information etc.
Styrelsen beslutade att tillsätta en s.k. webbgrupp, bestående av Anders
Sagefors, Christer Skeppstedt och Bill Södermark, som ska samarbetar när
det gäller arbetet med hemsidan. Det är till dem som vi kan vända oss när vi
behöver få in information etc. på huvudsidan. Styrelsen kom även fram till att på
sikt skrota aktuell ”brevlåda” för Haninge MK (haningemotorklubb@hotmail.com)
och ersätta den med 7 stycken nya s.k. ”gruppbrevlådor”, där ansvariga för
respektive ”brevlåda” ska utses och som får ansvaret att bevaka denna.
Det är Bill, Anders och Christer som har möjlighet att lämna ut behörighet till inloggning till den/de inom respektive område (Bil/MC), som antar ansvaret att
sköta respektive områdes hemsida.

-

Ulrika rapporterade om klubbens ekonomi som inte förändrats i någon större
omfattning sedan föregående styrelsemöte.

-

Per Nygårds tog upp synpunkter som han har fått angående den karta som
Bosse Pettersson har tagit fram över området och som ska sitta vid infarten till
Högsta motorområde. Per har skickat ut kartan på cirkulation i MC-sektionen
och fått in diverse synpunkter och kartan justerades utifrån en del av dessa
synpunkter.
Bosse har efterlyst återkoppling på kartan över området och vill få uppgift om de
ändringar och tillägg som ska göras, så att han kan färdigställa kartan.

-

Rostis tog på nytt upp frågan om hundar i klubbhuset. Efter en förnyad diskussion tog styrelsen ett nytt beslut att hundar inte får vistas i klubbhuset, utom på
vissa anvisade platser i samband med tävlingar. I övrigt gäller att hundar ska
vara kopplade inom hela området. Detta på grund av att det finns medlemmar
och besökande som är allergiska och därför inte kan vistas i klubbhuset, men
även av hänsyn till att många vuxna och barn är rädda för hundar.

