Verksamhetsberättelse för år 2011
Styrelsen för Visby Vespa Club får härmed avge följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2011. Visby Vespa Club har under det gångna året genomfört sitt åttonde år.
Året har som sig brukar i vår förening bjudit på många härliga möten, underbara åkturer och
hälsosamma igångknuffanden av tjuriga klenoder.
.
1. Medlemmar
Antalet medlemmar under året varit 50 st, varav 13 familjemedlemmar. Ytterligare 3
medlemmar kom med i klubben under senare delen av året. Så många Vespaintresserade
medlemmar har vi inte varit tidigare i vår föreningshistoria!
2. Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Info/Webbansvarig
Aktivitetsansvarig
Materialansvarig

Mia Stuhre
Torbjörn Stuhre
Pertti Lundin
Torbjörn Stuhre
Christer Gottberg
Ronny Ohlsson

Kontaktperson Visby
Mia Stuhre (i sin roll som ordförande)
Kontaktperson Klintehamn Bengt Lundgren
Kontaktperson Hemse
Hugo Stumle
Kontaktperson Slite
Vakant
Övriga funktionärer
Revisor Jan Lundkvist
Revisorsuppleant Marlene Lindström
Valberedning
Carita Österdahl (sammankallande)
Linda Malmqvist
Stig Bjäremo
3. Ekonomi
Klubben gick även i år vinst på ca 4 500 kr. Årsmötet 2010 beslutade att sänka
medlemsavgiften för 2011. Trots detta så fick medlemmarna en kalender med årets
scooterevenemang samt snygga avbilder av vissa medlemsfordon.
4. Verksamhet
Verksamheten har år 2011 omfattat följande aktiviteter:
Tisdagen den 14 februari
Planeringsmöte
Vi träffades på Café Norrgatt en vintrig kväll. Före planeringen var vi flera som intog den
obligatoriska semlan.
Besök Visby Vespa Clubs hemsida för aktuell information: visbyvespaclub.se

Lördagen den 17 april
Årsmöte och Vårstädning
Genomfördes vid Bilhuset på Skarphäll.
Söndagen den 15 maj
Gymkhana
Klubbens andra KM i Gymkhana på en parkering på gamla P18. Stolt vinnare blev Oskar G.
Stockholm Mods besöker ön
Lördagen den 28 maj
Stockholm Mods besöker Gotland och vi är ute på en runda, med matstopp i Nyhamn där det
grillades hamburgare vid strandkanten i takt till lite 60-talsgrooves.
Måndagen 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 Café Norrgatt. En ny tradition har
skapats.
Lördagen den 30 juli
Gymkhana och fest i Östergarn
För andra året tävlade klubbens medlemmar mot ett fastlandslag i Gymkhana. Fastlandslaget
vann detta år, men nästa år är det dags för revansch. Kvällen avslutades med en superbt
tillagad middag av Tommy Malmqvist och en pubafton med därtillhörande musikgiss hemma
hos Tobbe och Mia.
Söndagen den 4 september
Orientering
Då är det dags för den årliga orienteringen som detta år arrangerades av Chrille Gottberg i
sin roll som förra årets vinnare. Orienteringsrundan gick via Fole och avslutades på Café 56 i
Bro. Efter utslagsfrågor stod klubbens ordförande Mia Stuhre som ensam vinnare. En del av
vinsten är att arrangera nästa års orientering.
Lördagen den 15 oktober
Viva Italia
Årets sista träff gick i det italienska tecknet. Efter fördrink på Bolaget gick hela sällskapet till
Isola Bella för att avnjuta en tvårätters. Vi var alla överens om att detta var en värdig
avslutning på ett underbart vespaår.
Vespafika maj-september
Fika
Under sommarsäsongen med start i början av maj träffades sugna vespaåkare nere i
hamnen i Visby första tisdagen i månaden. Uppslutningen varierade, så även vädret.
Det har varit en ära och glädje att få ta över ordförandeskapet i vår charmiga klubb. Med
duktiga och engagerade medlemmar är det inte något belastande uppdrag, snarare tvärtom.
Jag hoppas att även det kommande året 2012 blir lika givande på alla sätt och vis som det år
som vi idag lägger till handlingarna.
Det har börjat mycket bra, engagerade medlemmar har redan kommit med nya förslag på
aktiviteter inför året. Visby Vespa Club har som målsättning att någon gång inom de
kommande åren kunna stoltsera med att ha arrangerat ett SM i gymkana.
Med hopp om en härlig, solig och rolig Vespaår 2012!
Visby 2012-04-17
För styrelsen
Mia Stuhre
Ordförande

Besök Visby Vespa Clubs hemsida för aktuell information: visbyvespaclub.se

