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Gotland
Verksamhetsberättelse för år 2006
Styrelsen för Visby Vespa club får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2006.
Visby Vespa club har i och med år 2006 genomfört sitt tredje verksamhetsår. Ett år som
lockat till många skratt och trevlig Vespasamvaro.
1. Medlemmar
Antalet medlemmar under det tredje året har varit 26 st - 21 fullbetalande medlemmar och 5
familjemedlemmar.
2. Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande (nu välkända) sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Info/Webbansvarig
Aktivitetsansvarig
Materialansvarig

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

Kontaktperson Klintehamn
Kontaktperson Hemse
Kontaktperson Slite

Christer Winzell
Hugo Stumle
Vakant

Övriga funktionärer
Revisor
Revisorsuppleant

Vakant
Vakant

Valberedning
Bengt Lundgren
Christer Wintzell
3. Ekonomi
Årsavgiften har under året varit 250 :- för medlem och 125:- för respektive familjemedlem.
Resultatet för föreningens tredje år blev ett plus på 2 480 kronor och 43 öre, vilket förs över i
2007 års räkenskap. För utförligare redovisning se balans- och resultaträkning för 2006.
Följande företag har i någon form sponsrat föreningen: Ronnys cykelverkstad, Klinte färg,
Buy the Hour, Cykel & MC-hallen, Löfqvist Cykel & Motor, Bilhuset samt Snabba Tryck
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4. Verksamhet

Detta är ett av föreningens mest aktiva år. Vi har uppmärksammats i både radio (Radio
Gotland Maries Café i maj 06) och de gotländska tidningarna (6 junikortegen samt en special
Söndagsbilagan i GA augusti 06). Verksamheten under året har omfattat följande:

Verksamhet
Årsmöte 2006
Vårrustning på Bilhuset
Körning till Tjaukle
Orientering i Östergarn
Radio Gotland Maries Café
Nationaldagens karavan
Veteranfordonens dag Lojsta
Körning till Östergarn
Rally Scandinavia Sweden 06
Intervju för Söndagsbilagan GA
Kräklingbo Marknad

Tid
03-18
04-09
05-01
05-14
05-26
06-06
06-10
07-28
0808-23
09-08

Antal deltagare
7
7
4
9 (två lämnade WO)
7
9
8
9 (+ 3 fastlandsekipage)
2 (Nationell träff Ljungskile)
6 (+ 1 norskt ekipage)
7

Vi har under de gångna åren haft en trogen medlemskara. En målsättning inför 2006, var att
se till att vi fick behålla vårt medlemsantal i klubben. För den skull kunde vi under året
stoltsera med 26 medlemmar. Och det ser ljust ut även för 2007, för per den 28 februari har
klubben fått in 24 medlemsavgifter varav två från helt 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.
En annan stor sak under året förutom det ökade intresset från omvärlden är att vi nu kan
stoltsera med en egen hemsideadress, www.visbyvespaclub.se, det är inte illa. Denna sköts
på ett eminent sätt av vår sekreterare och tillika webbansansvarige T Stuhre. Föreningen har
valt att använda denna informationskanal i stället för kostsamma utskick till medlemmarna.
Med dessa enkla rader ber vi i styrelsen att få tacka för det gångna året och ser med stor
tillförsikt fram emot ett härligt 2007.
För styrelsen i föreningen för medlemmar som inte har så bråttom.
Roland Almquist
Ordförande
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Medlemsnr

Medlem under 2006 (bet medlemsavgift under året)
1 Winzell Christer

1

4 Svenssen Leif

1

5 Almquist Inga-Lill

1

6 Almquist Roland

1

7 Stuhre Torbjörn

1

8 Stuhre Mia

1

9 Larsson Allan

1

12 Lundgren Bengt

1

13 Ohlsson Ronny

1

15 Lyberg Monica

1

16 Johansson Ninni

1

17 Lindvall Erling

1

18 Pettersson Billy

1

19 Lundqvist Britta

1

22 Bjäremo Stig

1

23 Lindström Marlen

1

24 Algotsson Sven-Göran

1

27 Gottberg Christer

1

29 Stumle Hugo

1

31 Muttoni Yvonne

1

32 Hansson Per-Plof

1

33 Bucht Hans

1

35 Olsson Göran

1

36 Lundberg Hans

1

37 Lundqvist Jan

1

38 Åke Hultsten

1
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Aktiviteter under 2007
Söndagen den 25 mars

Årsmöte

Den dagen genomför vi vårt årsmöte i GEAB:s lokaler (bortom Linds blomsterhandel). Mötet börjar klockan
1300, där det naturligtvis även serveras kaffe med tilltugg.

Söndagen den 15 april

Vårstädning

Vårstädning av våra Vespor vid Bilhuset på Skarphäll. Öppet mellan kl 1300-1600, kolla för säkerhet skull på
hemsidan gällande tiden. Kaffe med tillbehör serveras.

Lördagen den 28 april

Manifestation MC-åkare

Gemensam manifestation gentemot de höga försäkringskostnaderna som följer MC-ägandet, om inte fordonet är
veteranklassat. SMC och Motormännen ska vara på Öster under dagen, de som vill av oss är välkomna att
närvara med fordon. Mer information kommer på hemsidan.

Söndagen den 6 maj

Tjaukleutflykt

Denna dag har vi en vårutflykt tillsammans. Samling sker vid pressbyrån i Roma kl 12.00, för vidare körning
mot Viklau. Eftermiddagen avslutas sedan med att vi fikar ihop i Tjaukle i Viklau, för att sedan i kortege ta oss
hemåt. De som åker från Visby träffas vid Alis kiosk kl 11.00. Föranmälan önskas till Leif.

Söndagen den 27 maj

Orientering

Då är det dags för den årliga orienteringen som i år ligger under Roland Almqvists ansvar i egenskap av förra
årets vinnare. Tider och platser presenterar han på vår hemsida i god tid innan. Roland önskar föranmälan.

Onsdagen den 6 juni

Kortegekörning

Då firar vi nationaldagen ihop med MC-klubbarna genom att delta i kortegen som avgår från Flextronics
parkering. När vi vet vilken tiden vi skall samlas lägger vi ut den på vår hemsida. Efter kortegen fikar vi
tillsammans på någon väl vald plats.

Lördagen den 9 juni

Veteransfordonsträff i Lojsta

Tillsammans med andra veteranfordonsägare åker vi i karavan ner till Lojsta för att under gemytliga former
beundra och diskutera charmen med gamla välanvända fordon. Information om tider och mötesplats kommer på
hemsidan.

Lördagen den 28uli

Tur på Östergarnslandet och pubafton!

Vi träffas kl 15.00 hos Mia & Tobbe i Svartdal (Östergarn), tar en sväng på östra ön, grillar och avslutar med en
pubafton. Övernattning i tält eller husbil för de som vill. Anmälan och vägbeskrivning till Mia via telefon 070598 02 12.

Lördagen den 8 september

Kräklingbo marknad

Årets sista gemensamma utflykt går även i år till Kräklingbo, lagom till marknaden. Vi går en sväng på
marknaden, visar upp våra Vespor och avslutar med fika på lämpligt ställe. Tid och plats för gemensam avfart
kommer. Anmäl dig till Leif när det börjar närma sig.

Gå ofta in på vår hemsida och se om det har blivit förändringar!

