
Minnesanteckningar 2022-04-09 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Lillemans MC, Lund 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet som inleds med fika som Lasse bjuder på.. 
. 
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. Godkännande för korttagning (hemsidan) 
Godkändes av närvarande medlemmar.  
 
5. Ekonomi 
Jimmi informerade att just nu har  54694 kr på banken. 67 personer har i dagsläget 
anmält sig till jubileumsmiddagen på nationella träffen.  
 
6. Information från huvudstyrelsen  
Angelo informerade att huvudstyrelsen haft sitt första möte i den nya konstellationen. 
Det var jättegivande. Just nu ligger mycket fokus på att vi ha kvar tidiningen klimpen 
och att nummer 3 och 4 ska komma ut. Björn Göte är ansvarig för att ta emot 
information och material man vill få med i klimpen. Angelo informerade också att det 
inte blir någon internationell GWCS-träff i år. 
 
Ett fel har hittat sig in i protokollet från huvudstyrelsen. Vi ska inte ha et arbetsmöte 
på nationella träffen. Mötet är en möjlighet att träffa styrelsemedlemmar i 
huvudstyrelsen och kunna ställa frågor. Tanken är att i framtiden kunna lägga ett 
möte på nationella träffen för att medlemmar ska kunna ha möjlighet att medverka.    
 
7. Nationella träffen 

 67 personer anmälda till jubileumsmiddagen. .  

 People choise kommer ej att vara på C4. Hålls på träffen istället. De kommer 
läggas efter rundturen på lördagen.  

 Snyggaste winge och motivlack kommer hållas på fredagen. 

 Vi kommer ej ha vaktpatrull på träffen, finns inte tillräckligt med manskap för 
detta.   

 
Vi jobbar alla nu vidare med träffen. 
  



8. Facebooksgrupp för de som vill hjälpa till på träffen. 
Det finns en grupp på facebook, där de som är intresserade av att hjälpa till på och i 
anslutning till träffen. Jimmi informerade om att man gärna blir tillagd i gruppen om 
man har möjlighet att hjälpa till. Det kommer inte att vara undergrupper . 
 
9. Bosseträffen 
Träffen äger rum helgen vecka 28. Eventuellt gemensam middag (diskuteras 
senare). Liten avgift för el och bajamaja, kommer tas ut. Återkommer med pris. 
 
10. T-shirt 
Distrikts T-shirt. Kaj informerade. Hade med sig demotröjer så möjlighet fanns att 
kolla kvalite. Dam och herrmodell. Kaj infomerade att Dunlop kan tänka sig att 
sponsra en del beroende på kostnad. Medlemmarna på mötet var med och beslutade 
om att vi väljer Clicks kvalité 180g 100% bomull. Kaj fortsätter med arbetet på t-
shirtar med förhoppning att vi ska kunna få sådana till Nationella träffen.    
 
11. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är 824 st.Skånedistrikt Skåne har i dagsläget 138 st 
medlemmar. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte 8/5 efter vårrundan hemma hos Eva-Lena och Lasse Bengtsson. Mötet 
äger rum 14:00, adress Sibbarp 115, 241 71 Mareiholm.  Mer uppgifter om tid för 
rundan kommer närmare.  
 
13. Övrigt 
Hemsidan 
Goldwing.skane.se läggs ner i april. Vad det gäller hemsidan som är kvar GWCS.se 
om ni har något ni önskar få in på huvudsidan, kontakt webmastern Jan Gunnarsson.  
 
Träffpins 
Carina har varit i kontakt med Banno angående pins till Nationella träffen.   
 
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  
 


