
Protokoll, årsmöte 300Power Club, 2011-12-14

Mötet öppnat av Kurre86, kl. 21:05

Sekreterare: Kurre86

• Fastställande av närvarolista
o Närvarande: Frej, Bergvik, Kullke, Kurre86

• 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:

 Gränsen för verksamhetsåret flyttad och reglerna kring julträffen klargjorda
 Startsidan förnyad

o Ej utförda beslut
 Sponsringsreglerna har ej förtydligats, inga nya ärenden har gjort frågan 

aktuell
 Inga nya annonsörer har visat intresse varför regler angående 

företagsannonser på forumet inte berörts
• Uppläsning av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

o Ingen verksamhetsberättelse har sammanställts i förväg, året sammanfattas på mötet. 
Under verksamhetsår 2010 har klubben:

 Misslyckad bromsträff; ett antal bilar närvarande men inte ägaren till 
bromsbänken...

 Haft vinterträff hemma hos Peter med många deltagande
 Kört banracing på Mantorp på TPCs sponsorträff, 4 bilar på banan och 

Topfuel hälsade på i depån
 Banracing på Kinnekulle med två deltagande 300or samt Zyklon och hans 

bror med dennes BMW
 Banträff på Gatebil på Mantorp
 Gruppköp på 300-pepparkaksformar, tack Frej!
 Miniträff i samband med Elmia
 Forummjukvaran uppdaterad

• Redovisning av verksamhetens budget för föregående verksamhetsår
o Budgeten redovisad och godkänd, PDF-en ska snyggas till framöver

• 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 blir inte 

omvald till styrelsen med motiveringen att han inte varit särskilt aktiv senaste året.



• Val av forummoderatorer på tillsvidarebasis
o Pontus_ohlert och Max avsätts som moderatorer, Bergvik blir ny moderator.

• Förslag på aktiviteter under kommande verksamhetsår
o Gatebil på Mantorp
o Bromsdag med efterföljande mat
o TPCs höstträff på Mantorp
o Finlandsträff
o Vinterträff

• Utdelning av eventuella förtjänsttecken eller priser
o Inga priser eller dylikt att dela ut.

• Övriga frågor
o Chatten, hur ska vi göra?

 Ingen av de närvarande känner att de har tillräcklig kunskap för att kunna 
ordna så att forumet får en chat igen, frågan skrivs in som en punkt i 
protokollet som Mefistofeles förhoppningsvis kan engagera sig i under året.

o Ta kontakt med TPC för eventuellt samarbete vid t.ex. banträffar.
 Det bedöms vara en bra idé att ta kontakt med TPC och utreda möjligheterna 

till samarbete, Kurre86 tar på sig att upprätta kontakten.
o Välkomna nykomlingar

 Alla på forumet bör hjälpas åt att välkomna nykomlingar i t.ex. Gästboken – 
för tillfället drar Frej största lasset.

o 300Power-prylar i klubbshop
 Förslag att låta klubben köpa ”överblivna” 300Power-brandade prylar från 

t.ex. gruppköp för att ha en liten samling prylar i någon form av klubbshop. 
Klubben har redan 1st 300Power-mugg från förra årets julklapp. Om volymen 
i shoppen växer för mycket bör en dedikerad ”shop-ansvarig” utses.

o Uppmaning att inte tveka att ta initiativ till gruppköp
 Frej uppmanar samtliga medverkande på mötet samt de som läser protokollet 

att inte tveka på att ta initiativ till nya spännande gruppköp!
• Mötet avslutas, kl. 22:38
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User created virtual room
Backup joined the chat20:56
Backup: Hej!20:56
Backup: Jag är Kurres backup...20:57
Kurre86 joined the chat20:57
KULLKE left this message:20:59

Hej

Kurre86: Hej Kullke!20:59
KULLKE joined the chat20:59
Kurre86: Nu vet vi att det varkar funka i vart fall!20:59
Bergvik joined the chat21:00
Bergvik: Hejsan21:00
Kurre86: Hej!21:00
KULLKE: varkar? fungerar inte åäö?21:00
KULLKE: Det fungerar bra21:00
Kurre86: Jodå, jag stavar bara som en kratta!21:01
FREJ left this message:21:01

Hej :)

Kurre86: Hej!21:01
Kurre86: Ingen som har sett till Peter? Jag kommer inte fram på hans telefon för tillfället...21:02
FREJ left this message:21:03

Nej inte sett Peter

FREJ left this message:21:03

Synd att man inte ser chatten när man skriver sitt meddelande

KULLKE: Vill minnas att han var in på forumet tidigare ikväll21:03
Bergvik: Frej, klicka på join chat nere till höger21:04
Kurre86: Han var online vid kvart i åtta ikväll, men nu tycks han ha gått under jorden... Jag föreslår 
att vi drar igång så smått utan honom!21:05
FREJ joined the chat21:07
FREJ: Tack Bergvik, ja då startar vi så smått!21:07
KULLKE: Ja vi startar21:07
FREJ: Vill Kurre vara snäll att vara ordförande i Davids frånvaro?21:08
Kurre86: Absolut, inga problem! Närvarolista alltså: Frej, Bergvik, Kullke och Kurre8621:08
Kurre86: Var mötet utlyst korrekt, d.v.s. på en allmänt synlig plats på forumet minst 10 dagar innan 
mötet?21:09
FREJ: Japp!21:09
Kurre86: Bra!21:09
KULLKE: Jo det var det21:09
Bergvik: Jo21:09
Kurre86: Då tar vi protokoll för föregående årsmöte.21:10
Backup: http://kurre86.dyndns.org/bilar/300Power...21:10
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Kurre86: Sammanfattningsvis: Ej utförda beslut från föregående årsmöte21:10
Kurre86: Sponsringsreglerna har inte förtydligats under året, inga ärenden har gjort frågan 
aktuell21:11
Kurre86: Inga fler annonsörer har anmält intresse för att annonsera på forumet, frågan har inte 
berörts vidare21:11
Kurre86: Gränsen för verksamhetsåret har flyttats och reglerna kring julträffen klargjorda21:11
Kurre86: Förnyat startsidan21:11
Kurre86: Oopss... De två sista är saker vi faktiskt gjort som vi beslutade om...21:11
FREJ: Har vi inte berört frågan om annonsörer?21:12
Kurre86: Jag har inget minne av att vi faktiskt har beslutat något i den frågan sedan sista 
årsmötet...21:13
FREJ: http://www.300power.com/forum/index.php?...21:13
Bergvik: Det var väl under förra årsmötet vi diskuterade det, men sen har nog inget hänt?21:14
FREJ: Gett företagen en profil och en tråd i "medlemserbjudanden" att annonsera i?21:14
Kurre86: Precis, tråden jag skapade där var innan förra årsmötet, sedan dess har vi inte gjort 
något... Som jag skrev så har det dock inte funnits något intresse från företag heller, så behovet har 
inte funnits...21:15
FREJ: Okej förlåt21:15
FREJ: Du kan fortsätta21:15
Kurre86: Vi skapade den möjligheten i samband med att jag skapade den tråden; inga företag har 
dock visat intresse...21:15
Kurre86: Verksamhetsberättelsen då... Vad har vi gjort under 2011?21:16
Kurre86: På rak arm kommer jag på:21:16
Kurre86: Misslyckad bromsträff21:16
Kurre86: TPC på mantorp21:16
Kurre86: TPC på Kinnekulle21:16
Kurre86: Gatebil på mantorp21:16
Kurre86: Dessutom kommer ju julträffen på lördag21:17
Kurre86: Och pepparkaksformsgruppköpet...21:17
Kurre86: Har vi något mer?21:17
FREJ: Miniträff i samband med Elmia men det var före förra årsmötet, dock under 2011.21:17
Kurre86: Bra!21:17
KULLKE: Forumet har blivit uppdaterat21:18
FREJ: Nu har jag fel igen, elmiaträffen var EFTER förra mötet.21:18
Kurre86: Bra, något annat vi kommer på?21:18
Kurre86: Jag tror peter och grabbarna var på ytterligare någon banträff, tyvärr är ju ingen av dem 
här för tillfället... Jag kan kolla om jag hittar något på forumet när jag renskriver protokollet!21:19
FREJ: Tjolöholm Classic motor - 23 maj 201021:19
FREJ: Åh vad klantigt, 2010 var det visst.21:19
Kurre86: 2010 känns som förra året... :-)21:19
FREJ: Som du sade kurre, vi kan reda ut det till renskrivningen. För mig kan du fortsätta21:21
Kurre86: Då var det dags för budgeten för 2011...21:21
KULLKE: Hoppas på +21:22
Kurre86: Tack vare att vi flyttade verksamhetsåret så blir årets budget lite speciell - kostnaderna för 
hemsidan kommer nämligen inte med i årets budget alls... 2011 års avgift gick på förra årets budget 
och 2012 års avgift hamnar på nästa... Siffrorna ser kort sagt ganska bra ut för i år...21:22
Kurre86: Häng kvar ett ögonblick så ska ni få en länk...21:22
Backup: http://kurre86.dyndns.org/bilar/300Power...21:23
Bergvik: Kan någon påminna mig/oss om när verksamhetsåret börjar/slutar?21:23
FREJ: Det med årsavgiften måste vi ju kompensera då. Så att vi ändå räknar med en avgift för detta 
"årets" budget!?21:23
Kurre86: Verksamhetsåret är numera detsamma som kalenderåret, tidigare slutade det i maj eller 
något sådant...21:24
Bergvik: OK21:24
Kurre86: Årsavgiften låter jag gärna vara som den är i budgeten nu, då har jag koll på det hela... 
Som ni ser i dokumentet kommer ju både 2010 och 2011 års budget vara synliga ändå...21:25

http://kurre86.dyndns.org/bilar/300Power/300Power-Budget-2011.pdf
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=6622.0


KULLKE: Har vi inga utgifter ? var ju bara inkomst på 2010 också21:26
Kurre86: Såg just att PDFen inte blev så bra, kolumnerna har brutits över flera sidor... Utgifterna 
hamnade på sida 2 och kommentarer på sida 3...21:26
Kurre86: Jag fixar det när jag renskriver protokollet!21:27
KULLKE: Jo jag såg det först nu21:27
Kurre86: Om ni vill kan jag lägga upp excelarket nu istället, det är lite mer lättöverskådligt.21:27
Backup: http://kurre86.dyndns.org/bilar/300Power...21:28
Bergvik: Nu blev det tydligare :)21:30
Kurre86: Summa summarum så har klubben för tillfället 4852kr på kontot och inräknat lite mat och 
dryck till julfesten så bör verksamhetsåret 2011 sluta på ett positivt saldo på ca. 3671kr...21:30
FREJ: Låter bra! (Men ska vi tänka bort 2500+ för hemsidan eller?)21:32
Kurre86: Ca. 2500kr kommer gå åt i vår då hemsidan ska betalas - det kommer hamna på 2012 år 
budget, men vi har ju redan nu pengar så att det räcker...21:33
Bergvik: Medlemsavgifterna ska väl betalas in i slutet på 2011 eller början på 2012 om man vill 
fortsätta vara medlem?21:34
KULLKE: Ja21:34
Kurre86: Känner ni er någotsånär nöjda med budgeten eller måste kassören halshuggas, avsättas 
och tvingas köra toyota för resten av livet?21:34
Kurre86: Precis!21:35
Kurre86: Vi börjar ta in 2012 år avgift på julfesten21:35
Bergvik: jag är nöjd21:35
Kurre86: Förutom för Frej som försökte betala 2011 års avgift 2ggr21:35
Kurre86: Bra!21:35
Kurre86: Är vi redo för nästa punkt?21:35
KULLKE: ja21:36
Bergvik: jodå21:36
Kurre86: Budgetförslag för 2012 ser ut ungefär som förslaget vi hade för 2011...21:36
Backup: http://kurre86.dyndns.org/bilar/300Power...21:36
FREJ: Finemang21:37
Kurre86: Det kommer innebära att vi i slutet av nästa år har ungefär lika mycket pengar i kassan som 
nu, förutsatt att vi gör av med lite pengar på spons och julkappar och så... Annars kommer vi vara 
något rikare!21:37
KULLKE: Bra21:37
Bergvik: Och förutsatt att vi får lika många betalande medlemmar, vilket vi nog kan hoppas 
på? :)21:37
Kurre86: Jag skulle tro att vi får ungefär lika många medlemmar; förra året fick vi typ 18 medlemmar 
på julfesten och resterande 4 under resten av året...21:38
Bergvik: Frej är ju väldigt bra på att välkomna nykomlingar som skriver i gästboken och det leder nog 
till att en och annan blir betalande medlem. :)21:39
Kurre86: Helt klart, jag har fått en hel del förfrågningar från nykomlingar... Tyvärr är det inte så 
många av dem som faktiskt betalar i slutändan...21:39
FREJ: Jag försöker alltid att vara korrekt och vänlig.. hela forumet får ju gång på gång beröm för vår 
attityd, hjälpsamhet osv.21:39
Kurre86: En och annan ny medlem ger det dock...21:39
Kurre86: Helt klart21:40
Kurre86: Ska vi ta nästa punkt?21:40
FREJ: Japp21:40
KULLKE: Ja21:40
Kurre86: Medlemsavgiften för nästa år - jag föreslår att vi fortsätter på 250kr; jag ser ingen 
anledning att ändra...21:41
Bergvik: jag håller med21:41
KULLKE: 250 är billigt21:41
FREJ: Nej det går bra, det är först om vi får en skenande budget eller skenande medlemsantal som 
det behöver regleras som jag kan tänka mig21:41
KULLKE: tror inte vi skulle bli fler av att sänka21:42
Kurre86: Jag håller med, så länge det håller sig på den här nivån och vi inte kommer på något 
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jättedyrt klubben vill betala så ser jag ingen anledning att ändra...21:42
FREJ: nej nivån är utmärkt som det är nu tycker jag21:42
KULLKE: Ska vi klubba?21:43
FREJ: japp21:43
Kurre86: Då spikar vi det! Då slipper frej betala extra; han har ju redan råkar betala 250kr till 
klubbkassan...:-)21:43
Bergvik: Skulle vi höja så skulle nog de medlemmar som varit med några år forstätta, men det kan 
hända att nya inte vill bli medlemmar då21:43
Bergvik: ja21:43
Kurre86: Nästa punkt är styrelseval....21:43
Kurre86: Är det någon av de närvarande som motkandiderar till ordförande?21:44
Bergvik: nej21:44
KULLKE: nej21:44
FREJ: nej21:45
Kurre86: Nuvarande kandidat är sittande ordförande Mefistofeles som godkänt nomineringen. Jag 
motkandiderar inte heller, jag tror således att Mefistofeles blir omvald som ordförande i ytterligare ett 
år!21:45
KULLKE: Understödes21:45
Kurre86: Jag är nominerad som kassör; vill någon motkandidera?21:46
FREJ: nej21:46
KULLKE: nej21:46
Bergvik: nej21:46
KULLKE: Du är bäst21:46
Kurre86: Då anser jag mig omvald...21:46
FREJ: toppen21:46
KULLKE: bra21:46
Kurre86: Peter Schmidt har godtagit omnominering som aktivitetsansvarig, vill någon motkandidera?
21:47
KULLKE: Nej han passar bäst för uppgiften21:47
Bergvik: nejdå21:47
Kurre86: Jag håller med21:47
FREJ: nej han har drivet21:47
Kurre86: Då blir Peter omvald som aktivitetsansvarig21:48
Kurre86: Övriga styrelseledamoter har vi Frej och Pontus Ohlert som båda är sittande och har 
godtagit nomineringen. Vill någon annan kandidera? Kullke var ledamot i år han med, vill du fortsätta?
21:49
KULLKE: Jag är berädd att fortsätta ja21:49
Kurre86: Då tycker jag vi röstar person för person, vilka är för att ha kvar Frej? Jag är!21:50
KULLKE: Jag21:50
Bergvik: jag också21:50
Kurre86: Då är frej omvald, Kullke nästa! Jag är för!21:51
Bergvik: röstat för21:51
FREJ: Jag också21:51
Kurre86: Då blir kullke omvald...21:51
Kurre86: Pontus Ohlert slutligen - han har inte var särskilt aktiv senaste året, jag röstar därför emot!
21:52
Bergvik: Var han med på julträffen sist?21:52
FREJ: nej21:52
Kurre86: Inte vad jag vet...21:52
Bergvik: någon som känner honom eller har haft kontakt?21:53
KULLKE: Han har inte deltagit i styrelsens jobb21:53
Kurre86: Nej21:53
Kurre86: Han var senast inloggad 5/12-201121:53
FREJ: jag har inga problem med att han finns med i styrelsen därför röstar jag för21:54
Kurre86: En röst för och en emot räknar jag till...21:54
Bergvik: en till emot21:54
KULLKE: emot21:55



Kurre86: Då kan det bli oavgjort eller en mindre i styrelsen...21:55
Kurre86: Då blir inte Pontus Ohlert omvald i styrelsen!21:56
KULLKE: Eller hade han varit så aktiv att han varit med nu så hade han fått va kvar21:56
FREJ: fair enough21:57
Kurre86: Nästa punkt är forummoderatorer... De närvarande får anmäla sitt intresse, i övrigt kan vi 
välja att behålla nuvarande moderatorer eller slänga ut någon/några av dem...21:57
FREJ: har vi någon anledning att avsätta någon eller lägga till någon? Vi kan inte lägga till någon utan 
dess vilja21:57
Kurre86: Nuvarande är: Knotan, Kullke, Kurre86, Peter Schmidt, Pontus Ohlert... Dessutom har 
naturligtvis Frej och Mefistofeles moderatorrättigheter eftersom de är administratörer...21:58
KULLKE: Alla är fortfarande aktiva eller?21:58
Bergvik: Hur mycket jobb är det att moderera forumet?21:58
Kurre86: Jag ser ingen direkt anledning att avsätt någon, forumet har fungerat bra sista året tycker 
jag... Möjligen Pontus igen då eftersom han inte är särskilt aktiv längre...21:58
Kurre86: I år har det inte varit mycket jobb, några enstaka perioder då det varit en del spammare 
som behövt spärras bara... Efter att Mefistofeles uppgraderade forumet blev det dock bättre uplvde 
jag...21:59
KULLKE: Ja forumet fungerar bra22:00
Kurre86: Vårt forum är väldigt skötsamt, det är aldrig någon som behöver stängas av för dåligt 
uppförande... Enda jag har gjort som moderator är att blocka spammare och flytta trådar någon 
enstaka gång..22:00
FREJ: Bergvik, det blir vad man gör det till. Mest handlar det om att flytta trådar som skrivs på fel 
plats, radera och banna spaminlägg. Själv försöker jag städa och hålla ordning i köp/sälj22:00
KULLKE: Byta pontus till Bergvik?22:00
KULLKE: Byta pontus till Bergvik?22:00
FREJ: Okej med mig22:00
Kurre86: Ok för min del!22:01
Bergvik: Jag kan tänka mig att vara moderator22:01
Kurre86: Då ska vi se till att göra dig till moderator istället för Pontus!22:01
KULLKE: Stöder jag22:02
FREJ: Någon särskild avdelning som önskas eller allmänt över forumet, hade pontus någon särskild 
uppgift?22:02
Bergvik: Alla verkar ha ganska allmänna uppgifter?22:03
Kurre86: Pontus var global moderator, d.v.s. hela forumet...22:03
Kurre86: Vi har nog inga trådspecifika moderatorer kvar längre...22:03
FREJ: global blir bra då22:03
KULLKE: Är Max fortfarande moderator för köp och sälj??????22:04
FREJ: max och jag står på säljes22:04
FREJ: max kan vi sparka22:04
FREJ: han är försvunnen tråkigt nog, han var ett föredöme när han var aktiv22:04
Kurre86: Jag såg precis honom jag med, jag röstar för att vi tar bort honom!22:04
Kurre86: Tråkigt men sant22:04
Bergvik: jag håller med22:04
FREJ: jag med22:04
KULLKE: Ja han var riktigt aktiv en tid men vart försvann han?22:05
KULLKE: Jag med22:05
Kurre86: Då rensar vi bort max och Pontus och Bergvik tillkommer...22:05
Kurre86: Nästa punkt är förslag på aktiviteter under nästa år... Tyvärr är ju inte Peter här, men vi kan 
kanske komma på några roliga saker som han kan få försöka ordna?:-)22:06
KULLKE: Ja22:06
Bergvik: Varför misslyckades bromsbänksträffen sist?22:06
FREJ: ja vinterträffen om han och camilla vill fortsätta i samma trevliga anda! Bromsbänksträffen om 
vi kan komma tillbaka eller hitta ny kontakt. Elmia miniträff för besökande medlemmar vore trevligt 
igen22:07
Kurre86: Killen som äger bromsbänken hade glömt bort oss så han dök aldrig upp... Skittråkigt för 
Peter som hade dragit dit typ 7 bilar när det inte blev något...22:07



FREJ: Gissar på att tpc banträff och gatebil mantorp blir återkommande tillfällen 2012?22:08
Bergvik: OK22:08
Kurre86: Julträff och bromsträff tycker jag absolut vi ska försöka fixa även nästa år, så även TPC och 
Gatebil på mantorp...22:08
Bergvik: Jag och Kullke får ha miniträff här i finland nångång :)22:09
Kurre86: Det tycker jag ni ska!22:09
KULLKE: Ja med enbart gatgodkända turbo 360 B-)22:09
Kurre86: Känns som chatten börjar bli lite seg, vi kanske kan känna oss nöjda med aktiviteter för 
nästa år och gå vidare i dagordningen? Vi kan ju alltid komma på saker att göra längre fram...22:10
Bergvik: Hehe.. Vi får nog öppna för alla med 300 så kanske Sandvik också dyker upp.22:10
Bergvik: Jo, vi kan gå vidare för min del22:10
FREJ: Om vi har tur åker tex. Bekkis till VROOM eller Tjolöholm Classic Motor22:10
KULLKE: Bergvik och jag borde hitta fler medlemmar här22:10
FREJ: Om ni besöker någon träff kanske ni kan sprida budskapet på något sätt?22:11
Kurre86: Lyckas ni dra ihop en så stor träff i finland vore det ju fantastiskt, vi har väl aldrig haft fler 
än sex bilar eller något på träffarna här i sverige...22:11
KULLKE: Jo men är ingen större ide att sprida budskap till någon som inte äger en 36022:11
FREJ: aha22:12
Kurre86: Nåväl, nästa punkt på dagordningen är eventuellt förtjänsttecken och priser... Klubben äger 
en osåld mugg fortfarande, den kan vi dela ut som pris om vi känner att någon förtjänar den, annars 
finns ju alltid biltema och liknande... Har någon gjort sig förtjänt av ett pris i år?22:12
Bergvik: Var det inte någon som tappade sönder sin?22:13
KULLKE: Det är ingen förtjänst att tappa sönder en helig sak22:14
Kurre86: Absolut inte! :-)22:14
KULLKE: Sälja den till högstbjudande?22:15
Bergvik: Ja, varför inte22:16
Kurre86: Jag känner väl kanske inte att någon gjort sig extra förtjänt av pris i år... De bilar som har 
funkat har gått, stackars Zyklon har svurit och i övrigt har det varit ganska lugnt... Vi kanske kan 
fortsätta bjuda ut muggen till försäljning?22:16
FREJ: Ja det tycker jag!22:16
FREJ: Trevligt att ha något att erbjuda nya medlemmar22:16
Kurre86: Då fortsätter vi till nästa punkt - Chatten, hur ska vi göra?22:17
KULLKE: Vi vill ha den tillbaks22:17
FREJ: Det verkar ju inte finnas något alternativ till att 1: Vänta på att den blir kompatibel med 
forumet 2: nedgradera forumet till förra versionen så att chatten fungerar men vi får fler 
spaminlägg22:17
Kurre86: Nu hade det varit bra om Mefistofeles varit här, jag kan ingenting och de inre maskineriet i 
forumet...22:17
FREJ: Det är vad jag tolkar av informationen från Mefistofeles.22:18
KULLKE: Ska vi ta upp det med Mefistofeles på julträffen?22:18
Bergvik: Då låter nog alternativ 1 bäst, för det är nog ingen ide att nedgradera forumet22:18
FREJ: Lägg till det som övrig fråga i protokollet22:19
FREJ: Så får vi sätta vårt hopp till hackern Mefistofeles..22:19
Kurre86: Någon här som känner att de har kunskap/tid/ork att engagera sig i att fixa en chatt till 
300power igen eller ska vi lägga det som en punkt för framtiden i protokollet?22:19
KULLKE: För snar framtid då22:19
FREJ: jag tror inte jag kan det bättre än Mefistofeles så jag röstar för en punkt i protokollet.22:20
Kurre86: Då kör vi på det - vi lägger det som en punkt som lämpligen Mefistofeles får utreda 
närmare inom en snar framtid!22:20
Bergvik: håller med22:20
KULLKE: Alltså jag vet inget annat forum som har chatt, och den var omtyckt22:20
Kurre86: Om ni orkar har jag en kort punkt att diskutera som vi har berört lite i PM tidigare...22:21
FREJ: Jag orkar22:21
KULLKE: Jag orkar22:21
Bergvik: jodå22:22
Kurre86: Vill vi att jag/Peter/någon ska ta kontakt med TPC och se om vi kan organisera ett 



samarbete med dem så att våra medlemmar kan får rabatt på deras träffar eller liknande?22:22
KULLKE: Ja det vill vi att ni gör22:22
FREJ: Känns som att Peter är bäst lämpad för den uppgiften?22:23
Bergvik: Varför inte? Det har väl varit ganska mycket samarbete på träffarna hittills?22:23
FREJ: Vi kan ju inte vara utan ett samarbete så förhoppningsvis kan det ju bli ännu bättre!22:23
Kurre86: Vi har varit klart största klubb på deras träffar (förutom TPC naturligtvis), och de har ju 
redan samarbeten med typ S40V40-klubben och 240GT-klubben som jag förstått det...22:23
Kurre86: Då ser jag till att vi börjar undersöka möjligheterna till det!22:24
Bergvik: Finemang22:24
Kurre86: Det var allt jag hade, är det någon som har någon anna fråga att diskutera?22:24
KULLKE: Bra22:24
Bergvik: En sak22:24
Kurre86: Låt höra!22:25
Bergvik: Tycker alla kunde bättra oss lite med att välkomna nya medlemmar(gästboken), som det är 
nu så är det ju bara Frej som välkomnar dom nästan.22:25
Bergvik: Tror det kunde få in fler medlemmar till klubben :)22:26
Kurre86: Det håller jag med om, ju bättre stämningen blir på forumet desta större möjligheter tror 
jag klubben får att klara sig framöver!22:26
KULLKE: Ja och bjuda in dom som betalande medlemmar22:26
Bergvik: Kanske inget att diskutera, mest en notering.22:26
Kurre86: Vi tar med det i protokollet!22:26
Kurre86: Något annat?22:26
FREJ: Jag känner mig inte ensam i den rollen men klart trevligast om det är fler än jag plus någon 
mer. kan ses som en liten uppgift för samtliga moderatorer om inte annat.22:27
FREJ: Fick en idé om reklamgrejor så som muggar, pepparkaksformar, mössor eller annat mm. är det 
något vi som klubb ska hushålla med för att skapa mervärde för gamla och nya medlemmar?22:27
Bergvik: Ja, när vi ordnar gruppköp så kanske vi kan ta några extra som klubben kan ha ifall någon 
vill ha grejer i efterhand?22:28
Kurre86: Det vore ju inte helt fel om klubben hade en liten klubbshopp med lite småprylar... Jag vet 
inte om jag orkar hålla i en sådan för tillfället dock, det blir ganska mycket extra bokföring. Jag ser 
dock gärna att vi spinner vidare på iden och ser om vi kan komma på någon bra variant...22:29
Bergvik: Låter som en bra ide22:29
KULLKE: ja bra ide22:29
Kurre86: Vi har ju redan en mugg, om vi får någon pepparkaksform över kan ju klubben kanske 
lagerhålla den med... Sedan får det byggas på allt eftersom...22:29
FREJ: Jag menade inte att du skulle ta dig an även det! Förstår dock att det måste tas med i 
bokföringen och att det då ändå belastar din post som kassör..22:30
KULLKE: Behövs kanske en klubbshoppsansvarig i framtiden22:31
FREJ: Och tanken är ju i första hand att ha något att visa upp/erbjuda. Inte att ha ett större flöde av 
grejer som köps in/säljs ut. Tror inte det blir så heller med våra blygsamma medlemmar.22:31
Kurre86: Absolut! Det är inte farligt mycket extraarbete för mig, mest att det är mycket annat i livet 
just nu... Sålänge det inte blir allt för stora volymer eller för många artiklar kan jag göra det... Enstaka 
pepparkaksformar är inget problem, är dock inte så sugen på typ 10 ny amuggar...22:31
FREJ: Ja en klubbshopssansvarig är en naturlig fortsättning. Och att den personen underlättar så 
mycket det går med bokföringen för kassören22:32
Kurre86: Låter som vi har en bra grund att börja från; vi försöker låta klubben ta hand om eventuella 
"överblivna" artiklar med klubbnamn eller liknande på från gruppköp och sådant, om vi känner att det 
uppstår ett behov kan vi utse en shopansvarig framöver...22:34
FREJ: Perfekt!22:34
Bergvik: Låter riktigt bra22:34
Kurre86: Då säger vi så! Något annat vi vill diskutera innan det är läggdags?22:35
FREJ: Vill dessutom uppmana alla som medverkar i detta möte eller läser protokollet senare att inte 
tveka på att starta/undersöka möjligheten till nya trevliga gruppköp22:35
Kurre86: Självklart! Gruppköp är alltid välkomna!22:35
FREJ: Nu är jag nöjd och redo för avslut av mötet!22:36
Kurre86: jag med...22:36



Bergvik: japp22:36
KULLKE: jo var det något annat att ta upp?22:36
KULLKE: ja med22:37
FREJ: vad?22:37
FREJ: inget? då säger jag tack för mig, tack till övriga medverkande och god natt :)22:38
Kurre86: Då avslutar vi mötet då låter det som... Jag renskriver protokoller så snart jag kan, det lär 
dock inte bli innan jul!22:38
KULLKE: Ja hej då22:38
Bergvik: Ingen brådska :)22:38
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