
Minnesanteckningar 2022-10-02 

Medlemsmöte GWCS, Distrikt Skåne 

Plats: Plattis i Helsingborg 
 

 

1. Mötet öppnas 
DO Jimmi Tingstedt öppnade mötet och hälsar alla 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 
Inget att informera.  
 
6. Information från huvudstyrelsen  
Thomas IR informerade om Nationella träffen 1-4 juni 2023 i Vårgårda. I dagsläget 
blir det ingen internationell träff då det inte finns någon som kan anordna den. Jimmi 
DO har fått information från Angelo. Nytt medlemsregister snart igång. Gå in och se 
att era uppgifter med namn, adress, telefon och E-post stämmer. Medlemsavgiften 
kommer inte gå ut i avi-form längre utan uppgifter skickas ut på mail och SMS.  
 
7. Vad vill vi med 2023 
Jimmi DO tog upp frågan med medlemmarna vad man önskar göra/få ut av 2023, 
vad efterfrågas. Förslag 
Träff i Harlösa 
Vår- och höstrunda 
Spontana kvällsaktiviteter 
Utflyktsmål förslag: Borgeby MC-café 
Några efterfrågande om man inte kunde genomföra en Danmarksrunda. (Ska ha 
genomförts förr )  
 
8. Julbord. 
Julbordet är bokat till 19/11. Julbordet kommer äga rum i Skillinge scoutstuga där det 
även finns 25 bäddar för övernattning. Knytkalas. Att tänka på till nästa år är att om 
man önskar annan plats är man välkommen att inkomma med plats och 
kontaktperson så man kan se om det är genomförbart.  
 
9. Årsmöte/stämma 



Årsmötet blir på Svea Retaurang och bar. Fråga om datum tog upp. Mötet kommer 
äga rum 29 januari 2023. Tid återkommer vi med.   
 
10. Valberednig GWCS skåne 
Jimmi DO informerade att vi i dagsläget bara har en person i valberedningen Robert 
Hedarv. Två namn till behövs. Någon som har förslag på någon lämna information till 
styrelsen. Av de personerna som var med på mötet fanns inga intresserade.   
 
11. Medlemsantal 
Medlemsantalet i Sverige är 86st7 st medlemmar varav 186 är kvinnor.. Distrikt 
Skåne har i dagsläget 141 st medlemmar varav 38 kvinnor. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte är i Harlösa på Bränneriet. Återkommer med tid. Beslut togs på mötet att 
inte ha något medlemsmöte i december.  
 
13. Övrigt 
Julmarknad Övereds Kloster 
Utflyktsmål/sammankomst. Övereds Klosters julmarknad 9-11 december. Klubben 
beslutar sig för att åka dig på lördagen den 10 december. Jimmi lägger upp 
evenamanget  i facebookgruppen. Biljett bokas och betalar man själv. Vi försöker ses 
där 11:00,de som vill och önskar kan ju ta en fika ihop.  
 
Utflyktsmål till Autoseum 
Beslut togs att försöka lägga det på Bosseträffen i vecka 28 2023. Plattis kollar upp 
möjligheten att besök Autoseum.  
 
Mötet avslutas. 
 
 
Charlott Tingstedt   Jimmi Tingstedt 
Sekreterare    Ordförande  


