Protokoll fört vid Svenska Rileyregistrets konstituerande styrelsesammanträde den 23 november
2019 i Västerås.

Närvarande: Torsten Grönvall, Erik Hamberg, Lennart Nilsson, Ronald Pfändtner, Håkan Wikström.
1.
Ordförande Erik Hamberg hälsade samtliga närvarande välkomna samt förklarade mötet
öppnat.
2.
Dagordningen fastställdes med tillägget att utse representanter till kommande MHRFkonferens under punkt 6.
3.
Föregående styrelseprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.
4.
Styrelsen konstituerades enligt följande: Ordförande: Erik Hamberg. Sekreterare: Ronald
Pfändtner. Kassör: Torsten Grönvall, Övriga ledamöter: Lennart Nilsson, Håkan Wikström.
5.
Ekonomiska rapporten visar på ett minusresultat på 3 648 kr. p.g.a. att budgeten bygger på
ett förväntat större medlemsantal: 106 st. mot för nuvarande 101 st. Då klubben har ett relativt stort
eget kapital så ser styrelsen ingen anledning att vidta några åtgärder för tillfället.
6.
Rapport från MHRF:s årsstämma. Bl.a. diskuterades problem med ursprungskontroll då
Transportstyrelsens kräver dokumentation i form av "obruten kedja" av fordonets historik. Man
noterar en mindre positiv inställning än tidigare till vår hobby. Vidare rapporterades att MHRF:s
ekonomi nu är god efter några år av stora utbetalningar p.g.a. ett tidigare dödsfall. Antalet MCförsäkringar har minskat medan försäkringar gällande lyx öch sportbilar samt amerikanska fordon
från 50 och 70-talet ökat. Som representanter till kommande MHRF-konferens i Stockholm den 2
februari utsågs Torsten och Ronald.
7.
Rileymöten under 2020. Erik föreslår besök på Musse Pigg-museet i Bålsta med
övernattning på Friiberghs Herrgård. Datum: 12 till 14 juni. Erik går vidare med detta. Som plats för
höst/sensommarmöte föreslogs Eskilstuna och museet på Faktoriholmarna. Datum: lördagen den 15
augusti. Lennart ansvarar.
8.
Försäkringar. Då förfrågan kommit från MHRF huruvida Håkan ska fortsätta som
besiktningsman har klubben meddelat att han kommer att göra det.
9.
Reservdelar. Viss försäljning av begagnade reservdelar. Diskussion kring fakturering.
10.
Regalia. Försäljning går trögt. Erik kontaktar Roland Haraldsson för att se till att annons
kommer på hemsidan.
11.
Hemsidan. Inget nytt att· rapportera.
12.
Rileybladet. Inget nytt att rapportera.
13.
Sven~ka Rileyregistrets stadgar. Erik och Anders Lindner får i uppdrag att modernisera dessa.
14.
Inga övriga frågor. ·
15.
Mötet avslutades med smörgås och tårta.
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