Visby 2009-03-26

Gotland
Verksamhetsberättelse för år 2008
Styrelsen för Visby Vespa club får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2008.
Visby Vespa club har i och med år 2008 genomfört sitt femte verksamhetsår. Ett år som trots
det dåliga vädret gjort att vi fått träffas under trevlig samvaro.
1. Medlemmar
Antalet medlemmar under detta år har varit 36 st + 4 juniorer.

2. Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Roland Almquist
Torbjörn Stuhre
Mia Stuhre

Info/Webbansvarig
Aktivitetsansvarig
Materialansvarig

Torbjörn Stuhre
Leif Svenssén
Ronny Ohlsson

Kontaktperson Klintehamn
Kontaktperson Hemse
Kontaktperson Slite

Bengt Lundgren
Hugo Stumle
Vakant

Övriga funktionärer
Revisor
Revisorsuppleant

Jan Lundkvist
Marlene Lindström

Valberedning
Billy Pettersson (sammankallande)
Stig Bjäremo
Pertti Lundin
3. Ekonomi
Årsavgiften har varit 250 :- för medlem och 125:- för respektive familjemedlem. Följande
företag har i någon form sponsrat föreningen: Ronnys cykelverkstad, Klinte färg, Buy the
hour, Cykel o mc-hallen, Löfqvist cykel o motor, Bilhuset och Snabba tryck.

Sidan 1 av 3

Visby 2009-03-26

Gotland
4. Verksamhet

Verksamheten har år 2008 har omfattat följande:

Lördagen den 12 april
Genomfördes vid Bilhuset på Skarphäll.

Årsmöte och Vårstädning

Söndagen den 11 maj
Sjaukleutflykt
Denna dag genomfördes en vårutflykt till det vackra änget i Viklau.
Lördagen den 31 maj
Orientering
Då är det dags för den årliga orienteringen som detta år låg i Tobbe Stuhres ansvar i
egenskap av han var förra årets vinnare. Tävlingen genomfördes i trakterna av Klintehamn
med start och mål vid Varvsholm.
Fredagen den 6 juni
Kortegekörning
Då firade vi nationaldagen ihop med MC-klubbarna genom att delta i kortegen som avgick
från Flextronics parkering. Därefter blev det en fika på Fridhems uteservering.
Lördagen den 7 juni
Veteranfordon
Åkte en del av klubbens medlemmar till Lojsta slott och deltog med sina Vespor i
veteranfordonsutställningen.
Lördagen den 26 juli
Sommarutflykt till Östergarn
En del av föreningens medlemmar åkte denna dag till Östergarn för att tillsammans köra en
sväng ihop i det vackra landskapet. Mot kvällen intogs en superbt tillagad middag av Tommy
Malmqvist för att sedan avslutas med en pubafton hemma hos Tobbe och Mia.
Lördagen den 30 augusti
Slite marknad
De som hade tid och lust genomföre denna lördag en tur till Slite och deras årliga marknad.
Söndagen den 21 september
Tur till Fårösund
Syftet med dagen var att ta en långtur till Fårösund, där Stig Bjäremo skulle visa upp museet
för föreningen. Tyvärr var det ett stort man och kvinnofall denna dag.
Tisdagen den 14 oktober
Filmkväll
Tanken var att denna kväll se den omtalade filmen ”Prinsessa på vift” tillsammans över en
kopp kaffe. Tyvärr var intresset litet även här, varför det hela inställdes.
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Det är bara och konstatera att vi fortfarande lyckas träffas och ha det trevligt tillsammans
med våra Vespor. Under året som gått har det dock varit väldigt skiftande i fråga om
deltagare vid de olika evenemangen, där även vi varit tvungna att stryka aktiviteter för första
gången. Om vi skall fortsätta vår blomstrande verksamhet krävs kanske att vi ”uppfinner” nya
saker att göra så att intresset och deltagandet klättrar upp till att åter bli på topp.
Informationsmässigt har klubben fortsatt med 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 medlemmar och besökare.
Med dessa rader ber vi i styrelsen att få tacka för det gångna året och ser med stor tillförsikt
fram emot 2008.
Personligen ber jag också att få tacka för mig som ordförande under föreningens fem första
år. Jag kommer som sagt att fortfarande vara kvar som medlem. Det behövs dock ett
nytänkande och en utveckling för att vi skall kunna fortsätta verksamheten, vilket jag önskar
styrelsen och den tillträdande ordföranden lycka till med.
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För styrelsen
Roland Almquist
Ordförande
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