Syds Organisationsmöte den 2016-09-25 Räddningstjänsten Höör.
Närvarande: Peter B, Anders G, Tomas M, Håkan C, Gunnel T, Lennart L, Vibeke & Lars R, Eggert &
Gittan G, Hans H. Hans W, Johan E.
Efter en god fika så hälsar Distriktsansvarig Hans Hedin alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Till Protokollet valdes Hans H och Robert L till justerare.

Laget runt: Veckoträffarna mm.
Anders G & Gressman i Höör: har haft 10-15 bilar/träff.
Vibeke och Lars R Trelleborg: 20+ bilar/träff. Grillkvällen lockade 51 Corvetter.
Danmarksutflykterna är populära i år var det 28 Corvetter på den. Besök på Hedin bil så var det 72
Corvetter.
Viking run var det 38 Corvetter.
ACCS- träffen i Simrishamn kom 24 Corvetter
Hans W Karlshamn: Har fungerat bra. Våffelträffen i augusti lockar till sig många detta är sista
träffen för säsongen. Den har blivit mycket populär. Östersjöfestivalen fungerade fint med ca 20
Corvetter. Vi gör uppehåll nästa år på den. Veckoträffen innan midsommar lockar alltid många.
Vikingabyn med Lars och Lennart lockar alltid mycket folk, fungerar bra.
Robban & Tina i Helsingborg ser en stadig ökning i antal nu ca 15/träff, det var 22st bilar på grillkväll
och 32st bilar hos fälgfixarna.
Johan Engström Åhus Har fungerat bra. Det är väderberoende hur många som kommer. Nu kommer
Håkan Cederholm att ta över och flytta veckoträffen till Kristianstad.
Spjutstorp är en spontanträff och den får stå kvar i kalendern.
Tyvärr vart det fel på Lergöksrallyt där en del fick betala inträde till Corvetteutställningen som vi inte
var upplysta på innan, Morgan kollar om det kommer att vara så även 2017 och då får vi ta ställning till
om vi ska medverka då Klubben i år var största märkesklubb.
Racingen kämpar på, mycket folk på Power no bullshit men på förarträningen så kunde fler komma, vi
kör på med samma koncept då det är ett riktigt bra upplägg och plats. Björn S har meddelat att han
kliver av och Claes Larsson tar över som samordnare.
Fly & Ride bytte datum så det krockade med Big Lake Run vilket var synd vi ser hur det blir nästa år.

Kalendern:
Diskuterades och Veckoträffsdatum justerades till 2017.
Kalendern kommer att presenteras på hemsidan senare i höst.
Vi behöver fler som kan tänkas arrangera evenemang.
Det blir nog en del åka av även nästa år.

Lagret:
Något Lager av saker som vi använder finns inte, våra 2 kaffemaskiner står nu i Trelleborg och sedan är
Beachflaggorna ute hos veckoträffsvärdarna, Johan överlämnar sin till Håkan.
Nya produkter och klistermärken och flaggor till barnen som kommer till träffarna
bör införskaffas.
Nya Crewjackor skulle behövas av lite modernare slag, likaså om inte den orange tröjan kunde byta
färg….det var alla överens om.

Utflykter:
Det har inte inkommit några förslag ifrån medlemmar om önskade nya aktiviteter.
Vintermiddag skall Tina ordna, det blir också garagebesök under lågsäsongen.
Garageloppisen körs en vända till dock med utökat program runt omkring.

Ekonomi:
Budgeten för distrikt Syd gicks igenom alla pengar gick inte åt, dels pga. av att vårträffen ställdes in
ifrån stor till liten. Sedan så har veckoträffarna inte utnyttjat sin tilldelning fullt ut.
Budgetåret löper från 1 september till 31 augusti.

Övrigt:
Ny Distriktsansvarig blir Lars Riggelsen som kommer att väljas vid årsmötet i oktober.
Ny kontaktperson i Kristianstad blir Håkan Cederholm.
Ny Racingansvarig i Syd blir Claes Larsson.
Vi diskuterade och bestämde att Organisationsmötet flyttar fram tills i början på september för att vi
skall hinna lägga motioner till årsmötet.
Hasse W berättade att han inte är försäkringskontakt nästa år och varför.
Vi diskuterade om att ha en Fråga Corvette kontakt i klubben dit nya medlemmar kan ringa och få råd.
Crewjacka och tröjor önskas i ny form.
Tomas berättade lite om funderingar på film mm samt att göra en intro film i klubben vilket vi tycker att
han fortsätter med. Eventuellt så kör vi ”retrofilm” vid loppisen.
Nya Webbsidan kommer vi att köra alla anmälningar igenom tills nästa år.

Nästa organisationsmöte:
Nästa års Organisationsmöte bestämdes till söndagen den 3 september kl 14:00 i Höör.

Skummeslövstrand 2016-09-28
Protokollförare: Hans Hedin.

Justerare: Robert L

