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Gotland
Verksamhetsberättelse för år 2004
Styrelsen för Visby Vespa club får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2004.
Visby Vespa club har i och med år 2004 genomfört sitt första verksamhetsår. Ett år som
lockat till många skratt och trevlig samvaro.
1. Medlemmar
Antalet medlemmar under det första året har varit 22 st - 17 fullbetalande medlemmar och 5
familjemedlemmar.
2. Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Info/Webbansvarig
Aktivitetsansvarig
Materialansvarig

Roland Almquist
Christer Winzell
Mia Stuhre
Torbjörn Stuhre
Leif Svenssén
Ronny Ohlsson

Kontaktperson Klintehamn
Kontaktperson Hemse
Kontaktperson Slite

Christer Winzell
Vakant
Anders Tille

Övriga funktionärer
Revisor
Revisorsuppleant

Vakant
Vakant

Valberedning
Tre personer

Vakant

3. Ekonomi
Årsavgiften har varit 250 :- för medlem och 125:- för respektive familjemedlem. Resultatet för
föreningens första år blev 883 kronor och 70 öre, vilket förs över i 2005 års räkenskap. För
utförligare redovisning se balans- och resultaträkning för 2004.
Föreningen har, förutom medlemmarna, även stöd hos några gotländska företag. Följande
företag har i någon form sponsrat verksamheten: Ronnys cykelverkstad, Klinte Färg, Buy the
Hour, Cykel o MC-hallen, Löfqvist cykel o motor, Svarte Rudolf, Yelmo, Bilhuset och Snabba
Tryck.
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4. Verksamhet

Verksamheten har år 2004 omfattat följande:

Verksamhet
Träff med film
Årsmöte 2004
Vårrustning på Bilhuset
Körning till Tjaukle
Nationaldagens karavan
Körning till Östergarn
Träff vid Gnisvärd
Körning vid Go-cartbanan
Höstrustning på Bilhuset

Tid
02-08
03-14
04-25
05-16
06-06
08-01
08-15
09-05
09-30

Antal deltagare
13
12
9
10
7
8
9
8
2

Med facit i hand kan man glatt konstatera att vi tydligen behövs, med tanke på den
uppslutning som föreningen haft under sitt första trevande år. Klubben har enligt ovan
bedrivit ett antal verksamheter och träffar under året, i syfte att få träffas och umgås med
våra vespor i centrum. Verksamheterna har letts av Leif Svenssén, som på ett föredömligt
sett har gjort så att vi andra har kunnat få damma av våra klenoder till ett körbart skick.
Responsen har sen inte låtit vänta på sig, då vi alltid har mött tacksamma och glada
medlemmar vid träffarna.
En målsättning inför 2005, är att ytterligare öka vårt medlemsantal, vilket det i skrivande
stund ser ljust ut för, då det redan dykt upp nya medlemmar. För övrigt skall det vara i allas
intresse att ständigt utöva medlemsrekrytering till klubben, där man som sagt inte behöver
äga en vespa, utan kanske bara ha intresse för samvaron och att träffas.
Informationsmässigt har klubben valt att ständigt hålla hemsidan uppdaterad, istället för
kostsamma utskick till medlemmarna. Torbjörn Stuhre gör där ett fantastiskt jobb med att
hålla vår hemsida aktuell och trevligt lättläst för våra besökare.
Med dessa enkla rader ber vi i styrelsen att få tacka för det gångna året och ser med stor
tillförsikt fram emot ett härligt 2005.
Kom också ihåg att det viktigaste är inte att köra fort, utan att komma fram!

För styrelsen
Roland Almquist
Ordförande

