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20150419 Årsmöte Vvc verksamhetsberättelse

Året startade som sig bör med ett planeringsmöte på Norrgatt den 29
januari. Vi var drygt femton medlemmar som gemensamt lade planerna för
det kommande årets aktiviteter. I planeringen var en ny aktivitet, nämligen
mekarfika i klubblokalen som hölls varannan tisdag under mars till juni,
samt oktober och november, och fika på Norrgatt första torsdagen i
månaden från maj till september.

För första gången i klubbens historia var vi representerade vid SSK:s
årsmöte 1 mars i Göteborg. Fru ordförande tog upp frågan om dubbelt
medlemskap för de klubbar som är organiserade. Styrelsen lovade att
utreda detta.

Årsmötet hölls den 6 april, i vår nya klubblokalen, med traditionsenlig
smörgåstårta. Utanför lokalen finns ett ypperligt utrymme, eller kanske
snarare plan, som passar utmärkt för körträning.

23 april blev klubben kulturell då drygt tio medlemmar gick på ett
kulturevenemang på biblioteket. Det var Club Italia som tillsammans med
en utbyteselevsorganisation berättade om sina upplevelser när de kom
till Sverige, vilka kulturkrockar det blev ibland. Denna kväll gav
mersmak och var starten på en nära vänskap mellan våra klubbar.

Mitten av maj är gymkhanatider och klubbens årliga KM i denna ädla
tävlingsform gick av stapeln 18 maj. På prispallen och lycklig
mottagare av vårt förstapris blev denna gång Chrille Gottberg som med
denna bedrift lyckades bryta Oscars vinnartrend.

MC-kortegen på vår nationaldag 6 juni med tidstypiska och oftast något
mer bekväma än våra tyngre MC-vänner är en tradition som lockar många
ekipage. Drygt 10 välputsade vespor med lika välputsade förare anslöt.
Turen avslutades med en, även den traditionsenlig, fika hos vår
klubbsponsor Norrgatts konditori.

Årets långfärd, ypperligt välplanerad och arrangerad av Britta och
Janne samt Linda, var den 14 juni. Denna gång med styrena mot nordost
och Fårö. Vissa valde att åka i kortbyxor, vilket senare visade sig vara
mycket kallt! 
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26 juli var det så dags för den årliga sommarfesten i Gammelgarn. Vi
startade med en härlig frukost på Espegards konditori, efter ett
kulturellt besök vid en drickbryggning i det underbara sommarvädret
blev det lunch på den nyinvigda  Hamnkrogen i Herrvik. Efter lunch var
det dags för gotlänningarna mot fastlänningar i den ärevördiga kampen om
vandringspriset i gymkhana. Trofén stannade återigen på Gotland!
Avslutande fest hölls som sig bör hos Stuhrarna i Östergarn!

Träffades gjorde vi igen i samband med vår grill- och körtur söndagen den
17 augusti. Vi fick trevligt nog besök av våra fastlandsmedlemmar och
Carita och Rune, träffens arrangörer, såg till att vi fick lära känna en
ny pärla. Essomacken i Mästerby!

23 augusti träffades ett gäng på Café Bredablick tillsammans med några
från Club Italia. Detta var första mötet på ett underbart samarbete som
resulterade i att ett tiotal nu talar italienska flytande och klubben
under hösten 2015 gör sitt kivs första utlandsresa, till Italien och
vespamuseet går färden i oktober.

Årets orientering gick inte av stapeln som planerat den 14 september, då
årets arrangörer Mia och Tobbe var upptagna med val och lite annat.
Denna aktivitet skjuts till 2015. 

Vespasäsongen avslutades, som egentligen inte var någon avslutning, den
11 oktober. Fördrinken avnjöts ute i nästintill sommarkänsla. Därefter
intogs en välsmakande måltid på Isola Bella, allt i god italiensk anda.

På årets julskyltning, som även i år var snöfri, blev det tomtekörning
för andra året i rad. Granen på Stora torget rundades vid ett par
tillfällen och de tomteklädda förarna med dekorerade fordon
uppmärksammades av flera julskyltsbesökare och fångades av flertalet
kameror och därmed garanterad uppmärksamhet på Facebook. Även vår
webbmaster lyckades smyga in ett tomtefoto i bilagan inför
skyltsöndagen.

Ett tiotal medlemmar har under hösten förberett sig inför den kommande
Italienresan genom att varannan onsdag träffas och lära sig italienska
genom vår eminente och inspirerande lärare Leo.

Ett fantastiskt år, ständigt ökande medlemsantal och bra besök vad
gäller andra klubbar avslutades, tyvärr var inte vädret på VVC:s sida
på nyårsdagen. Så första gemensamma körningen 2015 har låtit vänta på
sig!

Mia Stuhre
Ordf. Visby Vespa Club


