
Minnesanteckningar 2022-05-08 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Eva-Lena och Lasse Bengtsson, Sibbarp 115, Marieholm 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet. Till mötet har två nya medlemmar kommit. 
Sören och Helene, 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. Godkännande för korttagning (hemsidan) 
Godkändes av närvarande medlemmar.  
 
5. Ekonomi 
Carita informerade om att vi i kassan just nu har 75 194kr. En hel del personer har 
redan betalat in avgiften till Nationella träffen.  
 
6. Information från huvudstyrelsen  
Angelo informerade att huvudstyrelsen jobbar på att få in material till klimpen. De 
håller även på och ser om vi kan få till ett nytt program för medlemsregister. Angelo 
informerade också om att nya medlemmar ska själva gå in på hemsidan och 
registrera medlemskap. Detta gör inte Angelo åt medlemmarna. Detta delvis för att 
inga uppgifter ska bli fel.     
 
7. Nationella träffen 

 Arbetsplatsmötet hos Bosse gick bra.  

 Söndagen den 29/5 behövs hjälp att köra material till Degeberga. Har någon 
släp och kan tänka sig att hjälpa till? Meddela i facebookgruppen eller någon i 
styrelsen.  

 Ni som kan hjälpa till på- och runt träffen, gå med i arbetsgruppen för 
nationella träffen på facebook. Vi kommer börja mer med tider och planering 
där så ni inte missar något. 

 130 personer har hittills anmält sig till jubileumsmiddagen. 

 Tävlingen People Choise kostar 20 kr för att rösta och pengarna går oavkortat 
till ”Min stora dag”. 

 Allmänheten som vill komma och bara titta är välkomna på fredag mellan 12-
16 och lördag mellan 12-16:30.  
 

Vi jobbar alla nu vidare med träffen.  



10. T-shirt distriktströja. 
Distrikts T-shirt. Kaj har med t-shirts utan tryck för storlekskoll och förbeställning. Kajs 
förhoppning är att t-shirtarna ska vara klara så man kan få dem till Nationella träffen. 
Kostnad för en t-shirt är 225 kr.    
 
11. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är 832 st. Distrikt Skåne har i dagsläget 143 st medlemmar. 
 
12. Nästa möte 
Då Nationella träffen är i antågande bokas inte något nytt medlemsmöte in. Styrelsen 
återkommer med datum och tid längre fram. Skickas ut på mail till alla medlemmar 
samt läggs ut på hemsidan.  
 
13. Övrigt 
Ölandsträffen 
Jimmi informerade om att han fått fel info. Ölandsträffen är inte inställd. Den hålls på 
samma sätt som 2020 och 2021. Med andra ord man är välkommen att åka dit men 
det är ingen träffavgift.  Jimmi har även fått information från Kalmardistriktet om att 
matserveringen på Ekerums camping är utdömd. Och att det är 2 servicehus kvar. 
Kiosken kommer eventuellt vara stängd. Lars Begnert har även ringt till Carita och 
informerat att de ska försöka ordna buss från Ekerums Camping till en annan 
restaurang. För mer information om ölandsträffen kontakta Kalmardistiktet  DO Lars 
Begnert. Kalmardistriktet kommer hålla Ölandsträffen 2023 på Saxnäs.  
 
Åhus rökeriträffen och FUB-körning 
Diskussion om intresse för FUB-körning togs på mötet. Mötet beslutade att Frågan 
om intresse finns läggs ut på Facebook. Carita sköter detta. 
Samtidigt togs det upp att intresse från de som brukar åka på rökeriträffen är att man 
lägger mötet på lördagen istället för söndagen. Beslut togs att om inte intresse finns 
för FUB-runda så läggs mötet på lördagen istället.  
 
Nilssons MC-festival 28/5 
Jimmi har delat Nilssons MC-festival på facebook. De som är intresserade av att åka 
dit kan kontakta Krille Persson. 
 
LSS-körning vecka 30 
Vi har fått förfrågan om vi är intresserade att åka till ett läger för LSS-deltagare i 
Åsljunga och visa och köra ungdomar.  Diskussion togs i gruppen. Svår vecka att 
lösa kanske. Jimmi får i uppdrag att lägga ut fråga på facebook om intresse finns att 
göra ett besök.  
 
Bosseträffen helgen vecka 28 
Carita skriver ihop lite information om Bosseträffen. Informationen läggs sedan ut på 
hemsidan och i facebookgruppen.  
 
Mötet avslutas. 
 
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  


