
Minnesanteckningar 2022-03-20 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Hörja Café 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet och hälsar de nya medlemmarna Rickard, Kent 
Magnus, Ann-sofie och Lena 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 
Föregående minnesanteckningar godkändes. 

 
4 Ekonomi 
Carita informerade att just nu har vi 50644,38 kr på banken. (av detta är det 2 par 
som betalt träffavgiften till Nationella träffen).  
 
5. Information från huvudstyrelsen  
Angelo informerade lite från huvudstyrelsen som har haft sin årsstämma. Det är en 
relativt ny-gammal styrelse. Ordförande Sören Halvarsson. Det ska bli spännande att 
se den nya styrelsen arbeta.  
 
6. Nationella träffen 

 Carita poängterar vikten av att man informeraar om man är villig att hjälpa till 
på träffen så vi vet vilka som kan och vilka dagar man kan. Meddela Jimmi 
eller Carita så kan man bli tillagd i arbetsgruppen för Nationella träffen på 
facebook. Har man inte facebook meddela så får man info på annat sätt.  

 8/5 är sista anmälningsdagen.  

 Vi kommer inte att ha någon alkoholförsäljning.  

 Tält, bord och stolar körs dit redan på söndagen. 

 De som kan är välkomna att komma före träffen börjar. Campingavgift före 
träffen är 100 kr/dygn för tält eller husvagn.  

 I dagsläget är det 40 personer anmälda.  

 Inskrivning kan ske ända fram till mestadels av lördagen för de som behöver. 
Den kommer att vara öppen fram till 12 därefter flytande.  

 Rundtur på fredagen går till MC-tjänst i Åhus, bokat. Kotege till C4 Kristianstad 
för People choise planerat till lördagen.  

 Knallar är välkomna. Det kostar inget att stå på träffen men egna möbler får 
medtas. Kaj infomerar de knallar som ska komma till Harlösadagen att 
möjlighet finns att ställa upp på träffen. Tony Markland kommer och ställer 
upp.  

 



 GWCS är välkomna till Harlösadagen 6/6 för de som önskar vara kvar på 
träffen till måndagen.  

 Förfrågan om bakluppeloppis på träffen. MC-detaljer.  
 
Vi jobbar alla nu vidare med träffen. 
 
7.  Vårrundan 
Vårrundan hålls i år av Eva-Lena och Lasse Bengtsson. Söndagen de 8/5. Start 
10:00. Rundan avslutas i Sibbarp 14:00. Uppgifter läggs ut i facebookgruppen och på 
hemsidan längre fram. Håll utkik.  
 
8. Arbetsdag hos Bosse (inför nationella träffen) 
En arbetsdag för att gå igenom materialet som ska användas på träffen. Lördagen 
den 23/4 klockan 10. Anmälan till Carita eller Jimmi. Vi utlyser arbetsdagen genom 
mail till alla i GWCS-Skåne, kalendern GWCS, facebookblänkare samt som 
evenemang på facebook.  
 
9. Nilssons MC-festival 28/5. 
Nilssons  MC har en liten festival dit GWCS brukar komma och ställa upp. Mycket 
uppskattat. Krille håller i detta. Om man önskar komma dit och ställa upp sin MC 
anmäl intresse till Krille eller Jimmi.  
 
10. T-shirt 
Kaj visade trycket. T-shirten trycks upp i både dam och herrmodell. Svart samt 
marinblå. Kaj letar lämplig t-shirt och återkommer.   
 
11. Långfärdstrofén  
Årets ord är Österlen. Sätt igång och samla bokstäver. En bokstav för varje resa. För 
varje bokstav ska man skriva hur långt man har kört.  
 
12. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är 815 st. 538 medlemmar har tidningen. Skånedistrikt 
Skåne har i dagsläget 138 st medlemmar. Tidningen kommer försvinna. Ingen ny 
redaktör finns tyvärr. Målet är en tidning även i framtiden.  
 
 
13. Nästa möte 
Nästa möte 9/4 klockan 11:00 på Lillemans MC i Lund. Kungen fixar fika. 8/5 möte 
efter vårrundan hemma hos Eva-Lena och Lasse Bengtsson.  
 
14. Övrigt 
Hemsidan 
Natalie efterfrågade förslag på vad medlemmarna önskar ha med på hemsidan. Man 
kom fram till att man vill att vi ska synas att vi är en aktiv klubb. Upp med bilder på 
det vi gör. Små blänkare. Minnesanteckningarna läggs ut. Runder vi gör. 
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  
 


