
Minnesanteckningar 2022-02-27 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Degeberga Stugby 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet och hälsar de nya medlemmarna Beatrice och 
Ulf välkomna.  
. 
2. Dagordning 
Dagordningen har skickats ut på mail till alla medlemmar i förväg. Den finns även 
upplagd på GWCS hemsida i PDF-format. Godkänns. 
 
3. Föregående minnesanteckningar 
Carita informerade lite om vad som togs upp på förra medlemsmötet i Svedala.  

 
4. Information från huvudstyrelsen  
Carita informerade lite om vad huvudstyrelsen tagit upp. 

 Föreningsstämman kommer äga rum 12-73. Plats diskuterades troligtvis blir 
det teamsmöte istället. Alla har rätt att vara med på årsstämman. Däremot har 
man ingen rösträtt men man kan vara med och lysna. Skicka intresse till 
Angelo så skickar han länk.  

 Diskussion runt motionen som inkommit om att man önskar ha årsstämman på 
nationella träffen 

 
5. Nationella träffen 
Styrelsen i distrikt Skåne har haft möte med huvudordförande i GWCS för att se vad 
huvudstyrelsen önskar angående 40-års jubileumet.  
 
Vi behöver knallar till träffen. Om någon har något förslag hör av er till någon i 
styrelsen. 
Träffen finns med i SMC:s träffkalender och äfen en helsida i GWCS-klimpen.   
 
6.  Facebookgrupp nationella träffen 
För de som vill och kan hjälpa till på nationella träffen finns det nu en sluten grupp på 
facebook att gå med i så att vi lättare kan diskutera saker. Alla som är med i gruppen 
kan bjuda in. Tänk på att detta är en grupp enbart för de som ska hjälpa till. Hjälp 
behövs från och med måndagen 30/5 och hela veckan framåt. Träffen börjar officiellt 
på torsdagen. All hjälp att välkommen. Kan man ej vara med på träffen så kanske 
man har möjlighet att hjälpa till innan. Har man ej facebook så är man självklart 
välkommen ändå kontakta Jimmi eller någon annan i styrelsen.  
 
 
7. Arbetsdag hos Bosse (inför nationella träffen) 
En arbetsdag för att gå igenom. Tälten ska fixas och träfflådor gås igenom. Vi 
beslutar ha detta lördagen den 23/4 klockan 10. Anmälan till Carita eller Jimmi.  



8. Avrostning  
Då det är mycket nu framöverskjuts detta fram 1 år. Lasse Bengtsson kollar upp 
möjligheterna att lösa detta 2023. 
 
9. T-shirt 
Kaj har tryckt upp bilder. Medlemmarna på mötet får möjlighet att tycka till. Tryck 
valdes. Ett stort baktill och ett litet fram. Kaj ska testa att trycka upp en dam och en 
herr t-shirt så kan se och känna på kvalitén. Trycket tas upp med huvudstyrelsen så 
vi får det godkänt.  
 
10. Hemsidan (www.goldwing-skane.se) 
Banno önskar sluta som webmaster för GWCS-hemsida Skåne. Han har hand om 
sidan fram till efter nationella träffen. Sedan läggs den ner. Han vill inte att någon tar 
över befintlig hemsida. Mycket diskussion om hemsidans vara eller inte. I dagsläget 
kom vi fram till att vi försöker utöka och göra den officiella sidan som hela GWCS-
Sverige har bättre. Få folk till att gå in på den.   
 
11. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är 805 st. Skånedistrikt Skåne har i dagsläget 133 st 
medlemmar. 
 
12. Vad vill vi med våra möten/månadsträffar. 
Att vi gör någon upplevelse.  
Att alla kan läsa minnesanteckningarna. Vi beslutar att dessa läggs ut på hemsidan 
GWCS.se. Där kan alla som är intresserade gå in och läsa.  
 
13. Nästa möte 
Nästa möte äger rum Hörja Café 20/3 klockan 12:00. Mötet därefter kommer att ske 
9/4 på Lillemans MC i Lund.  
 
14. Övrigt 
Vardagsaktivieteter 
Vardagsaktivieteter var tidigare ett väldigt uppskattat utflyktsmål. Vi beslutar att 
försöka starta detta igen. Enkla mål. Upp till alla att starta. Lägg ut en blänkare på 
facebookgruppen. Man kan även meddela Jimmi om det är lite framförhållning så 
läggs det ut på hemsidan.  
 
Hyllaträffens månandsmöte 
En önskan från medlemmar är att det fortsättningsvis läggs på lördagen. Många har 
en bit att åka hem på söndagen.   
 
Ekonomin 
Carita informerade om att vi i dagsläget har runt 50000 kr i kassan.  
 
Mötet avslutades med en rundvandring med information om planlösning till nationella 
träffen.  
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  
 


