
Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-04-12

Mötet öppnat av ordförande Mefistofeles, 21:00

Sekreterare: Kurre86

• Fastställande av närvarolista
o Närvarande: Mefistofeles, Peter Scmhidt, Frej, Topfuel, Pontus_ohlert, 

Bergvik, kullke, Kurre86
o Knotan ankommer sent

• Fråga om mötet var korrekt utlyst
o Regler för utlysning av möte upplästa
o Mötet fastslås vara korrekt utlyst

• Uppläsning av föregående års årsmötesprotokoll
o Protokollet uppläst
o Utförda beslut från protokollet:

 Fått Frej till en träff
 Bromsdag
 Vinterträff

o Ej utförda beslut
 Riktig träff på Moholm
 Träff på Träffpunk 80
 Förnyat startsidan

• Uppläsning av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
o Ingen verksamhetsberättelse har sammanställts i förväg, året sammanfattas på 

mötet. Under verksamhetsår 2010 har klubben:
 Haft bromsdag i Örebro med 6 deltagande fordon
 Haft vinterträff hemma hos Peter med många deltagande
 Kört banracing på TPCs höstträff på Mantorp med 5 (?) bilar.
 Diverse banträffar och konbanekörningar med 2-3 klubbmedlemmar på 

plats, t.ex. Gelleråsen, Kinnekulle och Moholm.
 Ordnat medlemsrabatt på Mekonomen Haninge samt Softbildelar.se
 Gruppköp på Super Pro framvagnsbussningar samt JAW 

bredbandslambdastyrningar
 Födelsedagskalas för Peter

• Redovisning av verksamhetens budget för föregående verksamhetsår
o Budgeten redovisad och godkänd

• Uppläsningar av budgetförslag för kommande verksamhetsår
o Budgetförslag uppläst och godkänt

• Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
o Medlemsavgiften fastställd till 250kr/år

• Val av styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår. Till styrelsemedlem kan 
samtliga betalande, närvarande medlemmar kandidera.

o Mefistofeles omväljs som ordförande
o Kurre86 omväljs som kassör
o Peter Schmidt omväljs som aktivitetsansvarig



o Frej och Kullke blir omvalda som övriga styrelsemedlemmar, Pontus_ohlert 
väljs in som ny övrig styrelsemedlem

• Val av forummoderatorer på tillsvidarebasis
o Sittande moderatorer förblir sittande, Knotan väljs in som ny moderator

• Förslag på aktiviteter under kommande verksamhetsår
o Gatebil på Mantorp
o Bromsdag med efterföljande mat hos Peter
o TPCs höstträff på Mantorp
o Åtminstone 3 heldagsträffar med bankörning
o Vinterträff
o Elmia och VROM
o Frågan lämnas öppen för ytterligare förslag, Peter tillser att informera på 

forumet i god tid i förväg
• Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller priser

o Alla dylikta delades ut på julträffen hos Peter
• Övriga frågor

o Sponsringsregler
 Klarare regler för sponsring efterfrågas, förslag om att enbart sponsra 

resor för långväga träffdeltagare. Diskussion kring hur summan ska 
bestämmas och hur långväga ska definieras. Frågan lämnas över till den 
nya styrelsen att besluta i under året.

o Flytt av verksamhetsåret samt regler kring deltagande i julträffen
 Gränsen för verksamhetsåret flyttas från månadsskiftet april-mars till 

månadsskiftet december-januari. För deltagande på julträffen beslutas 
att medlemmar som betalat avgiften för innevarande verksamhetsår är 
välkomna samt de nytillkomna medlemmar som betalar 
medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår på träffen.

o Företagsannonser på forumet
 Frågan lämnas vilande för styrelsen att besluta i då fler annonsörer visat 

intresse. Nuvarande annonsörer får fortsätta som de gör för närvarande.
o Tillägg till stadgarna: Forummoderatorer kan inte väljas in i sin frånvaro utan 

att först ha givit sitt medgivande.
 Tillägget antaget

o Motion från ordförande: Ordförande önskar sammanföra 300Power och 
Sleeper.se för att låta Sleeper.se dra nytta av den kunskap och det engagemang 
som finns på 300power för att komma igång. Sleeper.se bor redan nu på 
samma webhotell och betalas således redan av 300power.

 Forumen ska även fortsättningsvis vara separata, men intresserade 
300power medlemmar kommer erbjudas uppdrag som moderatorer och 
liknande på Sleeper.se.

• Mötet avslutas 

Chattlog
(20:13:51) ChatBot: Bergvik ansluter till kanalen.
(20:22:14) ChatBot: Bergvik lämnade kanalen.
(20:22:28) ChatBot: Bergvik ansluter till kanalen.
(20:48:47) ChatBot: kullke ansluter till kanalen.



(20:54:19) ChatBot: Pontus_ohlert ansluter till kanalen.
(20:54:26) ChatBot: kullke ansluter till kanalen.
(20:55:37) ChatBot: Kurre86 ansluter till kanalen.
(20:56:54) ChatBot: kullke loggades ut (Timeout).
(20:57:51) Kurre86: Nu är det bara 3 minuter kvar...
(20:57:58) ChatBot: FREJ ansluter till kanalen.
(20:58:18) ChatBot: kullke ansluter till kanalen.
(20:58:41) ChatBot: Mefistofeles ansluter till kanalen.
(20:58:53) Mefistofeles: Okej det är här vi ska vara.
(20:58:59) Mefistofeles: Var inte med förra året
(20:59:00) Kurre86: Japp
(20:59:17) Mefistofeles: Vem är mötes ordförande?
(20:59:57) Mefistofeles: Ingen?
(21:00:02) Mefistofeles: Då kör jag .
(21:00:06) Kurre86: Det borde väl vara du...
(21:00:26) Kurre86: Jag är väl sekreterare som förra året...
(21:00:43) Mefistofeles: Då klubbar jag att mötet startar nu.
(21:01:15) Mefistofeles: Kurre har utnämt sig själv till sekreterare.
(21:01:27) Kurre86: Om ingen protesterar...
(21:01:28) ChatBot: kullke loggades ut (Timeout).
(21:01:34) ChatBot: Topfuel ansluter till kanalen.
(21:01:34) Mefistofeles: Vi börjar med närvaro, om alla skriver här så antecknar Kurre.
(21:01:42) Mefistofeles: "Här"
(21:01:47) ChatBot: peter_schmidt ansluter till kanalen.
(21:01:47) FREJ: Här
(21:01:54) Kurre86: här
(21:01:56) ChatBot: kullke ansluter till kanalen.
(21:02:01) Topfuel: jo
(21:02:17) Pontus_ohlert: Här
(21:02:24) Bergvik: här
(21:02:27) kullke: Här
(21:03:05) Mefistofeles: Bara Peter kvar som verkar vara utloggad?
(21:03:15) peter_schmidt: jag här
(21:03:32) Mefistofeles: Bra alla är här.
(21:03:37) Kurre86: sju närvarande får jag det till
(21:04:06) Mefistofeles: Punkt 1. Anser alla att stämman var korrekt utlyst?
(21:04:10) Kurre86: Kallelse till mötet skall utlysas på en, för betalande medlemmar öppen, 
del av internetforumet minst 10 dagar innan mötet.
(21:04:29) Kurre86: ja
(21:04:34) peter_schmidt: ja
(21:04:37) kullke: Ja
(21:04:37) Pontus_ohlert: Jo det var heltk orrekt utfört enligt mig
(21:04:38) FREJ: Ja
(21:04:40) Topfuel: ja
(21:04:47) ChatBot: knotan ansluter till kanalen.
(21:05:03) knotan: nu så är jag här med
(21:05:03) Bergvik: ja
(21:05:16) Mefistofeles: Punkt 2. Uppläsning av föregående årsmöterprotkoll. Har vi det i 
något format som vi kan klista in?
(21:05:43) FREJ: Eller länka till?



(21:05:48) Kurre86: Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2010-06-12
• Fastställande av närvolista
o Kurre86
o Peter Schmidt
o Kullke
o Snoilvert
o Frej
• Val av styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår. Till styrelsemedlem kan samtliga 
på forumet registrerade användare väljas. För att kunna väljas krävs deltagande i årsmötet 
eller medgivande för att kunna väljas i sin frånvaro. Följande styrelsemedlemmar skall väljas:
o Ordförande
 Mefistofeles, David Walman, väljs enhälligt till ordförande.

o Kassör
 Kurre86 väljs enhälligt till kassör

o Aktivitetsansvarig
 Peter Schmidt väljs enhälligt till aktivitetsansvarig 

o Minst 2 övriga styrelseledamoter
 Frej och Kullke väljs enhälligt till övriga styrelseposter

• Fastställande av klubbstadgar
o Diskutera punkt 11
 Tidsfristen för betalning ändrad till 2 månader, verksamhetsårets start oförändrad gentemot  

föreslagna stadgar.
 Stadgarna enhälligt antagna med ovanstående ändring.

• Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
o Medlemsavgiften fastställs till 250
(21:05:52) Mefistofeles: Bra
(21:06:11) Kurre86: • Val av forummoderatorer på tillsvidarebasis. För att kunna väljas till 
forummoderator gäller samma krav som för att bli styrelsemedlem. Styrelsemedlemmar kan 
vara forummoderatorer och vice versa. Sittande forummoderatorer kan omväljas utan närvaro 
eller särskilt medgivande.
o Kullke och Snoilvert väljs som nya moderatorer, Fredrik Forsberg och Max tas bort från 
moderatorplatserna.
• Förslag på aktiviteter under kommande verkamhetsår
o Sommarträff i Tibro/Moholm
o Bromsdag
o Vinterträff
o Action Meet på Mantorp
o Träffpunkt 80
 För detaljer, se:  http://www.300power.com/forum/in  dex.php?board=24.0  

• Övriga frågor
o Klubbnamnet – 300Power eller 300Power Club.
 300Power Club accepteras

o Hur ska vi få Frej till en träff?
 Spons/hämtning eller i hans Opel (Kullke reserverar sig mot Opeln)

o Startsidan – medlemssidan samt modernisering
 Startsidan behöver moderniseras en smula
 En fungerande medlemssida där man kan presentera sig själv och sin/sina bilar lite kort
 Diskutera ovanstående med David samt event

(21:07:00) Mefistofeles: Slut där?

http://www.300power.com/forum/index.php?board=24.0


(21:07:25) Kurre86:  Diskutera ovanstående med David samt eventuellt andra som kan  
webdesign
(21:07:45) Kurre86: sedan var det slut... Finns även på forumet under sektionen "Klubben"
(21:08:21) Mefistofeles: Några frågor synpunkter på det inklistrade protokollet?
(21:08:31) peter_schmidt: nej
(21:08:35) FREJ: Nej
(21:08:38) Pontus_ohlert: nej
(21:08:40) kullke: Nej
(21:08:41) knotan: nej
(21:08:43) Bergvik: nej
(21:08:50) Kurre86: Det vi klarat av det som beslutades förra året är väl: Bromsdag, 
vinterträff samt fått frej till en träff...
(21:08:51) Topfuel: nej
(21:09:18) Kurre86: Det som inte fixats är förnyat startsidan, träffpunnkt 80 samt en riktig 
träff på moholm...
(21:09:41) Bergvik: att förnya startsidan är väl på gång?
(21:09:42) knotan: vad var dte som ska ändras på startsidan då?
(21:10:00) Mefistofeles: Första sidan är på gång men kanske inte med alla önskade funktioner 
http://www.300power.com/v2/index  .php  
(21:10:09) Kurre86: Det finns ett förslag på en moderniserad startsida, men vi har inte fattat 
något beslut...
(21:10:12) Kurre86: tack!
(21:11:20) Mefistofeles: Har vi inga andra synpunkter så fortsätter vi vidare i dagordningen. 
Vi kommer sedan till övriga frågor och kan ha lite verkstad då,.
(21:11:33) Pontus_ohlert: nej
(21:11:42) FREJ: Bra, fortsätt säger jag.
(21:11:42) Mefistofeles: Punkt 3. Uppläsning av verksamhetsberättelse för det gångna året. 
Har vi någon sådan?
(21:11:42) Kurre86: Vi kanske kan diskutera den nya sidan lite senare, typ under övriga 
frågor om det finns tid...
(21:11:57) kullke: Ja det kan vi göra
(21:12:30) Kurre86: Verksamhetsberättelse ska väl egentligen ha sammanställts av 
ordförande, så om inte du ar någon får vi nog skriva den nu...
(21:13:13) Mefistofeles: Nej jag har ingen för jag har nog minst koll på vad som hände 2010.
(21:13:28) Kurre86: Då improviserar vi ihop en nu....
(21:13:40) Mefistofeles: Då gör vi så.
(21:14:15) Kurre86: Under 2010 har vi: Haft bromsdag i örebro med 6 (eller hur många var 
vi) deltagande bilar
(21:14:15) Mefistofeles: Om jag kan få lite drag hjälp av vilka evenemang som klubben hade 
under 2010?
(21:14:42) Pontus_ohlert: Vinter-träffen om jag inte har helt fel för mig
(21:14:50) Kurre86: Vi har kört på TPCs höstträff på Mantorp med (var vi 5) 5 bilar
(21:15:01) Kurre86: Vinterträff hos Peter med många deltagande
(21:15:17) FREJ: Kört på bana i örebro i regn?
(21:15:24) Kurre86: Peter och gänget har väl åkt lite bana också?
(21:15:28) Pontus_ohlert: Bromsdag
(21:15:34) peter_schmidt: vi körde på gelleråsen också med grillning efteråt
(21:16:00) Kurre86: Något mer vi kommer på att vi gjort?
(21:16:07) Mefistofeles: Några fler tillfällen?
(21:16:32) peter_schmidt: knotan och jag körde heldag på kinnekulle

http://www.300power.com/v2/index.php


(21:16:58) knotan: jap
(21:17:10) Mefistofeles: Har vi inlett några samarbeten under året? Vet att Kurre har ordnat 
klubbrabatter hos några leverantörer.
(21:17:17) Kurre86: Jag och Zyklon var på Moholm och åkte lite konbana, knotatn körde väl 
en del med 5100
(21:17:51) peter_schmidt: slalom körning i tibro 2 gånger
(21:18:07) Kurre86: Jag har fixat klubbrabatt på SoftBildelar samt Mekonomen i Haninge
(21:18:28) Mefistofeles: Bra
(21:19:02) Mefistofeles: Har vi sammanfattat året eller finns det något av värde att ta upp tex 
gruppköp mm
(21:19:33) Kurre86: Tror inte det finns så mycket mer...
(21:19:43) FREJ: Inga gruppköp genomförda va?
(21:19:50) kullke: super pro framvagns bussningar var ett
(21:19:58) knotan: ne det är nog inte så mycket mer som hände... uto möjligen perters 

överraskningskalas
(21:20:03) Kurre86: Var det i år?
(21:20:09) Kurre86: Bussningarna alltså
(21:20:21) kullke: aprill2010
(21:20:38) peter_schmidt: japp
(21:20:41) kullke: fick mina 13aprol
(21:20:50) Kurre86: dåså... Peters överraskningskalas och superpro bussningar...
(21:21:10) Kurre86: Nu har vi nog fått med det mesta tror jag...
(21:21:20) Mefistofeles: Då lämnar vi denna punkt, kurre får sammanfatta ihop detta virr varr 
lite snyggt till protokollet.
(21:21:27) Kurre86: Absolut
(21:21:52) kullke: Bredbandslambdagruppköpet var också 2010
(21:21:54) Mefistofeles: Punkt 4. Redovisning av verksamhetens ekonomi för föregående 
verksamhetsår.
(21:22:00) Kurre86: http://kurre86.dyndns.org/bilar/  300Power/300PowerBudget2010.txt  
(21:22:03) Mefistofeles: Överlämnar ordet till vår kassör
(21:22:58) Mefistofeles: Ligger vi + är jag nöjd
(21:23:12) FREJ: Fina siffror där tycker jag!
(21:23:20) Pontus_ohlert: Ser bra ut
(21:23:21) knotan: ja xet ser ju bra ut
(21:23:21) Mefistofeles: Synpunkter?
(21:23:29) Kurre86: Budgeten är sammanställd, tyvärr ligger alla papper i norrköping och jag 
sitter i södertälje så budgeten är sammanställd från kontoutdragen... Däreav att det diffar på ca 
80kr... Jag ska sammanställa på riktigt när jag kommer till norrköping
(21:24:02) knotan: ok,
(21:25:11) Kurre86: Alla nöjda låter det som?
(21:25:23) FREJ: Ja
(21:25:28) kullke: Jo
(21:25:32) knotan: ja
(21:25:34) Bergvik: Japp
(21:25:35) Topfuel: japp
(21:25:38) peter_schmidt: ja
(21:25:40) Pontus_ohlert: ja

http://kurre86.dyndns.org/bilar/300Power/300PowerBudget2010.txt


(21:25:45) Mefistofeles: Då bakar vi in punkt 5 : "Uppläsning av budgetförslag för 
kommande verksamhetsår med ditt" med de orden. Anser att det blir ändringar i budgeten när 
vi kommer till punkt 6 : Fastsällande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
(21:26:12) Mefistofeles: vad ska klubbkassan användas till?
(21:26:31) Kurre86: Budgetförslag 300Power Club 2011

Beräknade inkomster
Medlemsavgifter 2011: 22st @ 250kr, 5500kr
Summa: 5500kr

Utgifter
Mat/dricka träffar: 1500kr
Webhotell + domänavgift 2012: 2700kr
Sponsring/Julklappar/Övrigt: 1300kr

Summa: 5500kr

Balans: 0kr
(21:26:48) Mefistofeles: Titta vi hade en budget.
(21:26:55) Kurre86: Väldigt kortfattat förslag...
(21:27:37) Mefistofeles: Ser bra ut.
(21:27:39) Kurre86: Några åsikter?
(21:27:48) knotan: verkar rimligt
(21:28:00) peter_schmidt: ser bra ut tycker jag
(21:28:01) Mefistofeles: Har inga invändningar.
(21:28:08) Pontus_ohlert: Nej inga invändningar här

(21:28:08) Bergvik: Verkar bra så länge det inte går back 
(21:28:17) Mefistofeles: Förslag till julklapp kanske?
(21:28:24) kullke: Ser bra ut, hoppas på fler medlemmar
(21:28:53) FREJ: Ser bra ut, hoppas med på fler medlemmar under året.
(21:29:30) Mefistofeles: Är vi nöjda där så går vi till punkt 6: Fastsällande av medlemsavgift 
för kommande verksamhetsår
(21:29:35) Kurre86: Medlemsavgiften för 2011 bör nog förbli 250kr eftersom vi redan tagit 
betalt av de som var på julträffen...
(21:29:38) Pontus_ohlert: Ja
(21:29:41) peter_schmidt: vi måste ut och synas mer för att få fler medlemmar
(21:30:09) Pontus_ohlert: Försöka få Bilsport o diverse andra tidningars uppmärksamhet ?
(21:30:24) kullke: 250kr är lagom, och vi är ju många som betalt så svårt att ändra
(21:30:30) peter_schmidt: har det på gång kanske
(21:30:36) Pontus_ohlert: 250 kr är helt okej
(21:30:52) Kurre86: vi kanske kan spara diskussionerna om publicitet och liknande till 
övrigt???
(21:31:06) Mefistofeles: Anser jag också.
(21:31:13) kullke: Jo
(21:31:14) FREJ: Ja med dem utgifter vi har nu och stigande medlemsantal så tycker jag med 
250kr är lagom.
(21:31:32) Kurre86: jag med...



(21:31:41) peter_schmidt: jag med
(21:31:49) Mefistofeles: Ingen som har invändningar på 250 kr. Då klubbar vi det.
(21:32:13) Kurre86: bra
(21:32:13) Mefistofeles: Punkt 7 : Val av styrelsemedlemmar för kommande verksamhetsår. 
Till styrelsemedlem kan samtliga betalande, närvarande medlemmar kandidera.
(21:32:27) Mefistofeles: Förslag till Ordförande?
(21:32:33) FREJ: Mefistofeles
(21:32:38) Pontus_ohlert: Mefistoles
(21:32:47) Kurre86: Mefistofelese
(21:32:48) peter_schmidt: mefistofeles
(21:32:56) kullke: Tycker jag också
(21:33:01) Topfuel: ja
(21:33:03) Bergvik: håller med
(21:33:29) Mefistofeles: Nu är det över 50 %. Ordförande för 2011 är sittande ordförande 
Mefistofeles
(21:33:41) Mefistofeles: Förlag till Kassör?
(21:33:44) FREJ: Kurre86
(21:33:48) Mefistofeles: Kurre
(21:33:51) peter_schmidt: kurre
(21:33:51) kullke: Kurre
(21:33:56) Pontus_ohlert: Kurre86
(21:34:15) Mefistofeles: Kassör för 2011 är sittande kassör Kurre 86.
(21:34:34) Mefistofeles: Förslag till Aktivitetsansvarig?
(21:34:37) FREJ: peter_schmidt
(21:34:42) Kurre86: Peter
(21:34:47) Pontus_ohlert: Peter
(21:34:49) kullke: peter
(21:34:53) Bergvik: peter

(21:34:59) knotan: Peter låter ju bra 
(21:35:19) Mefistofeles: Aktivitetsansvarig för 2011 är sittande aktivitetsansvarig Peter 
Schmidt
(21:35:39) Mefistofeles: Sen behöver vi två styrelseledamoter
(21:35:58) Mefistofeles: Förslag eller frivillga
(21:35:58) kullke: Frej (sittande), Kullke (sittande), Pontus Ohlert (sittande)
(21:36:01) Kurre86: Jag nominerar frej
(21:36:27) peter_schmidt: kullke
(21:36:32) Kurre86: och kullke
(21:36:34) FREJ: Jag nominerar Pontus Ohlert som inte är sittande som kullke skrev
(21:36:35) Pontus_ohlert: Frej och kulke
(21:36:41) Bergvik: frej och kullke
(21:36:54) kullke: Det är han, han har bytt namn tror jag
(21:36:55) FREJ: samt kullke såklart
(21:37:25) Mefistofeles: Kan sittande ledamöter tänkas fortsätta med sin styrelsepost? Kan 
även Pontus Ohlert delta?
(21:37:35) Pontus_ohlert: Jo jag kan delta
(21:37:42) FREJ: Aha, bara läste i kallelsen. Jag kan fortsätta!
(21:38:28) Mefistofeles: Kullke antar jag eftersom du förslog dig själv.
(21:38:36) kullke: Snoilvert = Pontus-ohlert?
(21:38:51) kullke: Jag kan fortsätta



(21:38:51) Mefistofeles: Ledamöter för 2011 är Frej (sittande), Kullke (sittande) och Pontus 
Ohlert .
(21:39:12) Mefistofeles: Punkt 8: Val av forummoderatorer på tillsvidarebasis.
(21:39:29) peter_schmidt: knotan
(21:39:41) Kurre86: Jag är ganska nöjd som det är, skulle gärna vilja se knotan som en 
ytterligare moderator om han vill...
(21:39:54) knotan: ja jag kan ta en moderatorpost på forat
(21:40:05) FREJ: Då är jag med nöjd!
(21:40:07) Mefistofeles: Då bestämmer vi det.
(21:40:10) Pontus_ohlert: Jag med!
(21:40:13) Bergvik: Nuvarande moderatorer + knotan låter bra
(21:40:15) kullke: Jo
(21:40:20) knotan: kanon
(21:40:25) Kurre86: kanon
(21:40:56) Mefistofeles: Då klubbar vi det. Befintliga moderatorer förblir sittande och Knotan 
tillkommer.
(21:41:17) Mefistofeles: Bara det roliga kvar
(21:41:23) Mefistofeles: Punkt 8. Förslag på aktiviteter under kommande verkamhetsår
(21:41:31) Kurre86: Peters uppgift nu alltså - vad har du för förslag?
(21:41:32) Mefistofeles: Vad vill ni göra?
(21:41:51) peter_schmidt: några vill åka gatebil vet jag
(21:42:06) knotan: ja jag ska ialafall till gatebil, vopre ju kul med uippslutning där ju
(21:42:09) knotan: dvs mantorp
(21:42:16) Kurre86: bromsdag med lite käk och så...
(21:42:26) peter_schmidt: jag + zyklon kommer
(21:42:36) Kurre86: Skrämma slag på TPC gänget ett par gånger kanske?
(21:42:37) kullke: Vill göra något i juni iår
(21:42:44) Mefistofeles: Vart skulle vi göra mest väsen? Är det gatebil?
(21:42:50) peter_schmidt: det blir bromsdag i juli + käk
(21:43:06) kullke: förlåt jag mena juni
(21:43:25) peter_schmidt: gatebil är i juni
(21:43:41) peter_schmidt: 17-19 juni
(21:44:02) Kurre86: Julträff ockå kanske?
(21:44:04) Mefistofeles: Det är i Norge?
(21:44:11) Mefistofeles: gatebil alltså
(21:44:17) peter_schmidt: 3 st heldagar med bankörning kommer oxo
(21:44:40) peter_schmidt: gatebil är på mantorp som vi tänkt åka
(21:44:41) Kurre86: tror det är gatebil på mantorp som är aktuellt...
(21:44:45) knotan: gatebil vi pratar om är mantorp
(21:44:51) Mefistofeles: Okej bra.
(21:45:13) Mefistofeles: mantorp är en bra plats som många kan ta sig till.
(21:45:39) Kurre86: låter som vi har en bra lista på aktivitetsförslag... Kanske kan nöja oss 
så???
(21:46:17) FREJ: Under vintern kunde man ju tänka sig samlad iskörning men vet inte hur 
eller var?
(21:46:18) Mefistofeles: Vrom är inget alternativ? Vi är ju ingen entusiastklubb
(21:46:38) Mefistofeles: Men det är kul att rulla dig som det svarta fåret.
(21:46:38) kullke: Är vi inte entusiaster
(21:46:55) Bergvik: var det inte en träff på elmia också?
(21:47:05) Mefistofeles: Inte till originalet 300.



(21:47:16) knotan: ja lär inte dyka ner till elmia
(21:47:33) kullke: Jo vi är nog några originalentusiaster
(21:47:49) FREJ: Jo en miniträff i samband med Elmia verkar det bli också. För alla som 
råkar vara i Jönköping på fredagkvällen som det ser ut nu.
(21:48:05) Mefistofeles: Låter denna fråga vara öppen på forumet. Peter ser till att informera i 
god tid när det är dags för träffar.
(21:48:30) Mefistofeles: Är det ok?
(21:48:36) FREJ: Bekkis och någon mer brukar ju vara på Vrom va? Inte vill vi stänga ute 
dem
(21:48:42) peter_schmidt: det är ok
(21:48:51) kullke: Jo
(21:48:56) Kurre86: låter bra
(21:48:59) Pontus_ohlert: okej
(21:49:03) Mefistofeles: Snikarn brukar vara där.
(21:49:29) Mefistofeles: Punkt 9:Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller priser
(21:49:45) FREJ: Definiera förtjänsttecken
(21:49:53) Kurre86: Jag har inga att dela ut... Peter fixade ju en del sådant till vinterträffen
(21:50:18) Mefistofeles: Då gör vi samma sak till julträffen i år också anser jag.
(21:50:26) Kurre86: bra
(21:50:44) Pontus_ohlert: låter bra
(21:50:48) Mefistofeles: Punkt 10: Övriga frågor:
(21:50:53) Mefistofeles: Diskussion kring sponsringsregler
(21:51:17) Mefistofeles: Ska de få leva fritt på forumet?
(21:51:45) Mefistofeles: nu har vi begränsat de till en egen avdelning synpunkter?
(21:51:59) Kurre86: Diskussionen som upkom gällde hanteringen av Sandvik vid julträffen...
(21:52:15) FREJ: Vad är rimligt enligt klubbens nuvarande ekonomi, vad krävs för att få söka 
spons och vilken övre gräns skall gälla?
(21:52:26) Kurre86: Då bjöd vi honom på medlemsavgiften för ett år...
(21:52:44) Kurre86: Precis, vi bör ha lite klarare regler...
(21:53:27) Kurre86: Förslag: Man kan bara söka spons till tävlingsaktivitet eller klubbträffer
(21:53:43) peter_schmidt: Låter bra
(21:53:46) Kurre86: Spons för tävlingsaktivitet hanteras från fall till fall
(21:53:48) Pontus_ohlert: Låter bra
(21:53:51) FREJ: Antingen en fast summa per tillfälle eller en rörlig summa i förhållande till 
körsträcka? Håller med Kurre om förslaget!
(21:54:04) kullke: Jo från fall till fall
(21:54:06) knotan: ja dte klåter ju vettigt
(21:54:11) Bergvik: Kurres förslag låter rimligt
(21:54:21) kullke: Beror ju på vår budget också
(21:54:21) Kurre86: Spons för klubbträffar kan ges om speciella skäl föreligger, t.ex. lång 
resväg
(21:55:11) Pontus_ohlert: jo men en övre gräns borde finnas tycker jag
(21:55:12) ChatBot: Redhead85 ansluter till kanalen.
(21:55:15) Kurre86: Ska det i sådana fall vara milersättning eller fast suumma
(21:55:33) Bergvik: en övre gräns vore nog på sin plats
(21:55:36) peter_schmidt: Fast summa
(21:55:45) kullke: Max summa
(21:55:48) Mefistofeles: Fast summa och det måste finnas ett min avstånd för att få spons.
(21:55:57) Kurre86: Bra med en övre gräns... Röstar ocksp på fast summa
(21:55:57) Pontus_ohlert: Fast summa Samt Bevis på körsträcka



(21:56:07) Kurre86: Minavstånd verkar pckså rimligt...
(21:56:13) FREJ: Ja det låter bra!
(21:56:34) Kurre86: Förslag på summa samt minavstånd?

(21:56:50) kullke: Minst 50mil
(21:56:55) Kurre86: Minst 100mil, summa 500kr
(21:56:58) knotan: 10kr milen över 30 mil tex???
(21:57:16) peter_schmidt: 200-300kr för 60-80mil
(21:57:30) knotan: iofs om nån ska åka 100 mil enkel resa blir dte dyrt för klubben haha
(21:57:35) Mefistofeles: detta kan ta en stund.
(21:57:45) FREJ: Låter som en bra morot Peter
(21:57:55) kullke: Måste man ta närmaste väg?

(21:58:25) FREJ: Närmaste väg eller rimlig alternativ rutt 
(21:58:27) Mefistofeles: Ska vi rösta vi kan samtal om antal mil och belopp senare. Max eller 
fast summa.
(21:58:37) Kurre86: Sandvik kom väl 140mil t-o-r i år, det måste väl vara värt en morot... 50 
mil t-o-r är ju Peter-Stockholm, det är lite kort...
(21:59:18) Kurre86: Fast summa och minavstånd röstar jag på! Så kan vi diskutera beloppen 
senare...
(21:59:28) knotan: ja det låter vettigt
(21:59:29) Bergvik: Håller med kurre!
(21:59:32) peter_schmidt: Alla kan ju inte få utan kanske 1-2st till julträffen typ
(21:59:35) kullke: Sandvik åkte båt också annars hade det blivit längre
(21:59:39) knotan: ja precis
(21:59:40) Pontus_ohlert: 64 för mig T O R till jkpg
(22:00:40) FREJ: Låter bra - Men som Peter säger, max antal per träff kanske är på sin plats? 
Första X-antal sökande av ersättning?
(22:00:51) kullke: Personligen undrar jag om vi inte ska glömma sponsringen när vi inte har 
annan inkomst än medlemmsavgifterna
(22:01:22) FREJ: Alla välbetalda kanske inte söker spons men däremot studenter och 
lågavlönade? Är lite inne på samma som kullke jsut sade
(22:01:33) Mefistofeles: eller så får samtliga dela på det vi budgeterat spons till.
(22:01:50) knotan: ja precis, personligen skulle jag nog inte söka men därav att vi har 
bedömming från fall til fall
(22:01:55) FREJ: Ett bra förslag för att inte undergräva ekonomin
(22:02:05) Bergvik: Ett pris för mest långresta träffdeltagare kanske kan fungera istället för 
spons?
(22:02:06) Kurre86: Låter som fast summa och minavstånd är bra, sedan kan vi naturligtvis 
inte sponsra hur mycket som helst, först till kvarn kanske... Glömma sponsring kan också vara 
en ide, men då kan medlemsavgiften kanske kännas lite väl hög...
(22:02:26) Kurre86: Bergvik: Tycker det lpter som en bra ide-
(22:02:29) peter_schmidt: vi får spara lite pengar först
(22:03:17) FREJ: Hur vi än gör måste vi ha klara och enkla fastställda regler.
(22:03:23) Mefistofeles: Spons måste finans med i budgeten som byggs på beroende på hur 
många medlemmar vi har. Under julträffen bestämmer vi vilka som ska få spons efter 
inkomna ansökningar.
(22:03:26) kullke: Jo kanske vi har anndra inkomster i framtiden, t.ex spons utifrån
(22:03:40) Kurre86: Vi kan kanske lämna det lite öppet just nu och ta det internt i styrelsen 
senare. Huvudsaken är att vi kommer fram till tydliga regler...



(22:04:17) Mefistofeles: Anser alla att vi lämnar över frågan till den sittande styrelsen?
(22:04:22) Kurre86: Ja
(22:04:25) Pontus_ohlert: Ja
(22:04:25) kullke: Ja
(22:04:30) peter_schmidt: ja
(22:04:35) FREJ: ja kanske får låta detta mogna lite och besluta om något senare. Säger JA
(22:04:35) Bergvik: ja
(22:04:36) Topfuel: jajamen
(22:04:42) Mefistofeles: Bra
(22:04:49) Mefistofeles: Punkt 11: Flytt av verksamhetsår samt regler kring deltagande i 
julträffen
(22:05:12) Kurre86: Frågan uppkom då vi tog betalt för 2011 från nya medlemmar på 
julträffen.
(22:05:31) Mefistofeles: Okej
(22:06:04) kullke: deltagande i julträffen bestämmer ju han som har träffen
(22:06:05) Kurre86: Därav föreslås att gränsen för verksamhetsåret flyttas till julträffen och 
att vi tydligt säger att den träffen får både föregående och kommande års medlemmar vara 
med på
(22:06:33) Kurre86: Det innebär även att gränsen för när medlemsavgiften ska vara betalt 
fyttas motsvarade
(22:07:13) Kurre86: Några åsikter?
(22:07:46) Bergvik: när ska medlemsavgiften betalas?
(22:07:48) Pontus_ohlert: eller ha ett fast datum Dvs från 1 december till siste november året 
efter ?
(22:08:16) Kurre86: Jo, det verkar vettigt
(22:08:27) peter_schmidt: låter bra
(22:08:39) Mefistofeles: Jag tycker man kan betala både för det året som julträffen är och 
nästkommande år. Vill man delta på aktiviteter under 2011 betalar man för det året också 
även om det bara är några dagar kvar på året. 250 kr är inte mycket pengar om man tänker på 
hur mycket kunskap och gemenskap man får tillbaka under just julträffen.
(22:09:23) peter_schmidt: Vi gjorde så för att locka nedlemmar förra året
(22:09:24) kullke: Behöver ju kanske inte flytta verksamhetsåret ifall man skulle ta halva 
avgiften för de som blir medlemmar senare
(22:09:32) Kurre86: Det vill säga man betalar 500kr om man villl vara med på julträffen men 
inte är medlem sedan tidigare och vill bli medlem för nästa år
(22:09:55) Mefistofeles: Eller väntar till nästa månad.
(22:10:09) Mefistofeles: 250 under julträffen och 250 i januari.
(22:10:15) Kurre86: Som kassör slipper jag gärna de extra funderingarna kring betalningar 
och sådant som blir om man kan betala både hel och halv avgift...
(22:10:15) FREJ: Jag tycker Pontus förslag var bra.
(22:10:49) Mefistofeles: Vi gör det som underlättar för dig Kurre.
(22:11:33) Kurre86: Jag tycker också Pontus förslag var bra, d.v.s. bara flytta verksamhetsåret 
till december. Sedan återstår julträffen - vilket år ska man vara betalande medlem för för att få 
vara med?
(22:11:39) kullke: >6mån kvara av året 250kr <6mån 150kr
(22:12:30) Mefistofeles: Bokslutsdatum blir alltså julträffen? Man betalar för nästkommande 
år ifall man dyker upp?
(22:13:22) kullke: Om alla betalt nu är det ju inga problem
(22:13:56) Mefistofeles: Kurre sammanfatta lite snyggt hur du vill ha upplägget.



(22:14:40) Kurre86: Jag skulle föreslå ett av följande, vilket som så flyttar vi verksamhetsåret: 
Man får vara med på julträffen endast om man betalt för det året. Alternativet är att man även 
får vara med om man blir ny medlem och betalar för nästa år på träffen.
(22:14:54) Kurre86: Rösta?
(22:15:02) Mefistofeles: Jag röstar ja.
(22:15:14) Kurre86: Du måste nog välja alternativ...
(22:15:46) kullke: Ett förslag är ju att vi inte flyttar verksamhetsåret, men man får vara med 
om man betalar för nästa år i allafall, (som det blev ifjol så kanske det lockar medlemmar)
(22:15:48) Mefistofeles: Alternativet är att man även får vara med om man blir ny medlem 
och betalar för nästa år på träffen.
(22:16:13) Bergvik: kullkes och mefistofeles förslag låter vettigt
(22:16:29) Pontus_ohlert: Röstar för Alternativet om att man kan betala Avgiften på träffen
(22:16:37) Mefistofeles: man får delta ifall man betalat årets klubbavgift eller som 
ickemedlem men betalar för nästkommande.
(22:16:49) Kurre86: fyra röster på alternativ två
(22:16:50) knotan: ja det håller jag med om
(22:17:02) peter_schmidt: jag med
(22:17:10) FREJ: Jag med på alternativ 2
(22:17:15) knotan: dvs nya medlemmar får betala för bnästkommande år på vinterträffen men 
inte behöverf betala för dte året som nästan är slut
(22:17:17) Kurre86: låter som det förslaget antagits!
(22:17:28) Bergvik: japp
(22:17:32) kullke: Jo
(22:17:36) Mefistofeles: Då fastslår vi det,.
(22:17:47) Mefistofeles: Företagsannonser på forumet:
(22:17:57) Mefistofeles: Åsikter?
(22:18:12) Mefistofeles: Annonser ger pengar och mig stör det inte!
(22:18:25) knotan: bara det inte blir krånligt för kassören??
(22:18:30) Kurre86: SOm det är nu har vi två användarkategorier för företag som kan 
annonsera gratis på en begränsad del av forumet
(22:18:40) peter_schmidt: Bra rabbat eller så får dom betala
(22:18:41) Bergvik: De företag som ger rabatter borde nog få synas.
(22:18:59) Kurre86: Den ena för företag som bara vill presentera sig, den andra för företag 
som ger rabatter
(22:19:05) kullke: Jo men det ska vara bra rabatt
(22:19:15) Pontus_ohlert: kulke
(22:19:18) knotan: Bra rabbat eller så får dom betala
instämmer
(22:19:33) Pontus_ohlert: Instämmer Också
(22:20:03) Mefistofeles: vad är bra rabatt?
(22:20:16) kullke: <20%
(22:20:22) Mefistofeles: Instämmer
(22:20:26) kullke: >20%
(22:20:28) Pontus_ohlert: instämmer
(22:20:36) Kurre86: Jag är inte så sugen på att försöka ta betalt från företag, klubben är ju inte 
registrerad som förening eller liknande så det blir nog väldigt svårt... Rabatt är däremot inga 
problem....
(22:20:46) Pontus_ohlert: <20%
(22:20:47) peter_schmidt: 20% på ut annonserat pris



(22:21:11) Mefistofeles: Sammanfattar med att det är ok att annonsera med rabatt över 20% 
eller mot pengar.
(22:21:20) FREJ: Hårda bud, men vad har vi att förlora?
(22:21:24) kullke: Om vi inte kan ta betalt kan de ju sponsra med julklappar
(22:21:25) Mefistofeles: Nej då tar vi bort stålarna.
(22:21:52) Kurre86: Hur ska vi göra med Race.fi som har ett konto redan så att de kan 
presentera sig utan att betala, eller softbildelar som inte kan/vill ge mer än 10% rabatt?
(22:22:07) FREJ: Precis
(22:22:17) peter_schmidt: Dom åker bort
(22:22:25) Mefistofeles: word
(22:22:33) Bergvik: Att ha ett konto att presentera sig med låter ändå bra.
(22:22:37) Kurre86: Då tappar vi tyvärr de 10% vi har på softbildelar...
(22:22:43) Bergvik: Så länge det finns en egen avdelning för det.
(22:22:47) kullke: Det kan ju faktist finnas företag som kan hitta delar till 300, om vi 
samarbetar
(22:22:51) Mefistofeles: Redan avtalade kunder kan stanna.
(22:23:03) Pontus_ohlert: 20% rabatt är ganska styvt egentligen
(22:23:06) peter_schmidt: Hur länge? året ut
(22:23:23) Mefistofeles: Så länge vi inte hittar någon ersättare,.
(22:23:28) FREJ: Hur är det med bilstereoföretaget då?
(22:23:44) Kurre86: Håller med Pontus, 20% är mycket, framförallt på 300-delar...
(22:23:49) Mefistofeles: Finns inga avtal utan det får vi bestämma hur vi ska göra.
(22:24:26) Pontus_ohlert: Vi kanske kan fixa något med större bilstereoföretag typ som BRC 
BRL. Kan försöka prata till mig lite via min kompis som jobbar på BRC i malmö
(22:24:33) FREJ: kan vi nöja oss med 10% som softbildelar redan har?
(22:24:44) Mefistofeles: Då tycker jag vi låter frågan vara vilande tills dess vi har lite fler 
annonsörer på kö.
(22:24:56) Kurre86: bra förslag...
(22:24:57) peter_schmidt: Låter ok
(22:25:10) Bergvik: Är det möjligt att ha ett system som möjliggör att den som ger mest rabatt 
får största reklam-ytan?
(22:25:12) kullke: Nuvarande får va kvar tillsvidare då?
(22:25:19) Kurre86: ja
(22:25:21) Mefistofeles: Ja
(22:25:28) FREJ: BAE har vi reklambanner för nu, och enligt den 15% rabatt
(22:26:00) Mefistofeles: Ska se vad jag kan bygga för reklamsnurra som vi kan lägga in.
(22:26:19) Mefistofeles: Tills dess låter vi de som vill annonsera göra detta?
(22:26:20) Kurre86: Ska vi lämna över frågan på nya styrelsen och låta de företag som finns 
vara kvar tillsvidare?
(22:26:29) Pontus_ohlert: Ja
(22:26:30) FREJ: Snurran för företag med x% rabatt, undanskymda lilla avdelningen på 
forumet för övriga?
(22:26:49) FREJ: Ville bara få med det sista. Jag är klar för att gå vidare i Dagordningen
(22:26:59) Mefistofeles: Då går vi vidare.
(22:27:03) Mefistofeles: Tillägg till punkt 10 i stadgarna: Forummoderatorer kan inte väljas in 
i sin frånvaro utan utan att först ha givit sitt medgivande.
(22:27:32) Kurre86: Jag röstar för
(22:27:36) Mefistofeles: jag röstar ja
(22:27:37) Pontus_ohlert: För
(22:27:42) FREJ: jag röstar för



(22:27:47) kullke: Ja
(22:27:49) Bergvik: ja
(22:27:52) peter_schmidt: ja
(22:28:18) Mefistofeles: Bra då lägger du till den i stadgarna Kurre eller frej?
(22:28:26) Kurre86: Japp
(22:28:35) Kurre86: Motion från ordförande då...
(22:28:37) Mefistofeles: Sista punkten tills ordet är fritt.
(22:28:50) Mefistofeles: Hur ska vi driva klubben vidare, motion från ordförande.
(22:29:06) Mefistofeles: Nu ska jag skriva lite håll ut....
(22:30:56) Mefistofeles: Med vår kunskap och sammanhållning anser jag ha grunden till 
något större. Äger domännamnet sleeper.se och anser att vi skulle kunna växa genom att 
bjuda in andra bilmärken till samtal i ett stort forum! Vad anser ni alla att baka in sleeper.se 
som ett dotterbolag till 300power club.
(22:31:56) Kurre86: Hur skulle det fungera rent praktiskt?
(22:32:25) kullke: undrar samma sak
(22:32:27) Mefistofeles: Alla måste hjälpa till att marknadsföra och svara på frågor även om 
det är ett bilmärke man inte brinner för.
(22:32:35) FREJ: En fråga, kommer vårt forum bakas in i det nya eller blir det två separata?
(22:32:50) knotan: samt vill vi verkligen ha in typ saab 90 å v4 nördar tex??
(22:33:02) kullke: Vårt vill vi ha separat eller?
(22:33:08) Mefistofeles: Det kommer vara separat.
(22:33:20) FREJ: Vad blir skillnaden mot idag?
(22:33:37) kullke: Baka in betyder då?
(22:33:57) Mefistofeles: Ingen mer än att jag behöver moderatorer och personer som kan 
besvara frågor till en början.
(22:34:15) Kurre86: Det tror jag kan gå att lösa,
(22:34:27) Mefistofeles: jag behöver alltså hjälp med att driva den sidan på samma sätt som 
300power.
(22:34:32) Bergvik: Blir det samma styrelse som sköter båda eller skilda?
(22:34:39) Kurre86: vet inte hur mycket frågor jag t.ex. kan svara på angående andra bilar...
(22:34:40) Redhead85: kirres 242 kommer passa in
(22:34:47) kullke: Så du söker frivilliga som går in och hjälper till lite
(22:35:07) Mefistofeles: det får vi tillsammans komma fram till hur det ska lösas med 
eventuella styrelseuppsättningar
(22:35:17) Mefistofeles: Behöver er kunskap!
(22:35:27) Pontus_ohlert: Jo
(22:35:32) Pontus_ohlert: Jag kan nog hjälpa till
(22:35:43) Kurre86: kan säkert hjälpa till att moderera en smula...
(22:35:53) Pontus_ohlert: Bilmekaniker + snart en civilingenjörs utbildning
(22:35:57) Kurre86: Skriva lite om Jesper BMW kanske..
(22:36:35) Mefistofeles: Precis. Jag tror att många söker en sidan skild från rejsa och zatzy.
(22:37:30) kullke: Behövs ju kanske ingen styrelse till sleeper.se, bara några aktiva 
moderatorer?
(22:37:42) Kurre86: Om det bara handlar om att vi behöver några frivilliga att skriva och 
moderera lite i det forumet kan vi lika gärna ge det ett försök tycker jag, det skadar ju inte...
(22:37:49) Mefistofeles: På sikt kommer vi kunna marknadsföra peter och Topfuel tjänster till 
andra än 300medlemmar.
(22:37:53) FREJ: Som jag ser det så räcker jag bara till för ett forum tyvärr. Det är "all in" för 
300-serien och vår fina klubb+forum. Däremot gillar jag ju begreppet sleeper också. Lite 
moderathjälp i liten skala skulle nog inte vara omöjligt ändå.



(22:38:19) Bergvik: Jag tror det vore bäst om det hölls skillt från 300powerclub, men att ta 
med medlemmar härifrån är inte dumt i och med att du redan känner till många du kan lita på.
(22:38:39) Mefistofeles: Frej. du har snart skrivit alla svar på 300 frågor dags att hjälpa andra

(22:38:54) Kurre86: Låter som om vi kan få ihop lite folk som kan hjälpa till med Sleeper.se 
härifrån...
(22:39:01) FREJ: Flera av oss är ju redan reggade medlemmar i sleeper.se
(22:39:11) knotan: jag kan nog hjälpa till med i liten skala om det behövs

(22:39:22) Pontus_ohlert: Jag är dock inte än 
(22:39:53) Mefistofeles: Gött tror detta kommer gynna 300power då vi ska dela klubbkassa 
med sleeper.se
(22:40:02) Mefistofeles: Kärnan är 300power.
(22:40:15) kullke: Dela klubbkassa
(22:40:20) Mefistofeles: Spons ska bara gå till 300power medlemmar.
(22:40:31) Pontus_ohlert: jag ställer upp helhjärtat
(22:40:55) FREJ: Hur blir det med träffar, räknas betalande medlemmar från sleeper.se 
likställda med 300powers medlemmar??
(22:40:55) Mefistofeles: Bra då ska jag fixa till en sida under året så tar vi samtal längre fram 
i år.
(22:41:13) Mefistofeles: Jag är klar med denna punkt och lämnar ordet fritt till övriga frågor.
(22:41:27) kullke: Det kostar Domänavgift mm för sleeper.se? vem betalar om det inte 
kommer betalande medlemmar?
(22:41:41) Kurre86: låter bra... Jag behöver nog evakuera vardagsrummet snart då min 
flatmate ska sova, så jag kan nog inte vara kvar så mycket längre...
(22:42:44) Bergvik: kanske vore en ide med ett till möte längre fram? Verkar finnas många 
frågor att diskutera ännu och klockan tickar iväg lite för snabbt som vanligt.
(22:43:11) Mefistofeles: Domänavgiften är ca 200 kr per år och sidorna delar idag samma 
webbhotell så det blir ingen mer utgift än de 200 kr. Skulle sidan börja ta mer plats än 
300power flyttas den till ett separat webbhotell och då finns det antagligen redan betalande 
medlemmar så den går runt av sig själv ekonomiskt.
(22:43:52) Kurre86: Det klarar ju 300powers klubbkassa för tillfället, så jag tycker väl att vi 
kan köra på...
(22:44:04) FREJ: Låter bra, något mer vi vill ta upp eller kan vi avsluta här?
(22:44:05) Mefistofeles: Om det inte finns några fler frågor anser jag årsmötet 2011 avslutat.
(22:44:17) Kurre86: låter bra för min del!
(22:44:21) kullke: publicitet var vi inne på tidigare
(22:44:40) Mefistofeles: Peter hade något på gång?
(22:45:00) FREJ: Den som har något att publicera och känner för att göra det har inga 
hinder!?
(22:45:01) peter_schmidt: Vi tar det längre fram i år
(22:45:09) Mefistofeles: Bra,
(22:45:21) Pontus_ohlert: okej
(22:45:27) Kurre86: ok
(22:45:46) FREJ: Ok, tackar för mig om ingen har något mer?
(22:45:51) kullke: Blev ett långt men intresant möte
(22:45:56) Mefistofeles: Då tackar jag alla deltagare för detta möte. God natt
(22:46:01) Kurre86: gonatt
(22:46:03) Bergvik: tack och godnatt



(22:46:06) knotan: godnat
(22:46:12) Pontus_ohlert: Tackar för mig nu ska jag slumra o drömma om däck
(22:46:14) kullke: Tack
(22:46:16) FREJ: Tack och Godnatt, håller med kullke
(22:46:24) peter_schmidt: go natt
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