FJR CLUB SWEDEN 2018
Ordförande har ordet. Juni 2018

Hej
Först vill jag tacka för förtroende att få leda FJR Club Sweden under det närmaste året.
För er som inte har träffat mig så heter jag Morgan Krantz, är 52år bor på landet i Sorunda som ligger
inom Nynäshamns kommun. Jag kör en FJR-08 samt en Yamaha XT660R som jag använder för lite
rekreation på grusvägar runt om i landet. Jag är med i och är även Ordförande för Rapido MCK
Stockholm. Vilket är en lokal SMC ansluten MC-klubb som finns på Skansbacken 4 i Stockholm. Det
ligger ungefär vid Globen i södra Stockholm, mer exakt mellan Gullmarsplan och Hammarby sjöstad.
www.rapido.se
Kom gärna dit om ni är i Stockholm och hälsar på.
Tack Zenita!
Vår avgående Ordförande Zenita har gjort ett fantastiskt jobb under de 7år som hon har styrt
klubben. Tack för ditt enorma engagemang för klubben Zenita, Jag hoppas verkligen att vi får träffa
dig och Danne på höstträffen. (se info om plats och datum under Kalender fliken).
I skrivande stund, har den nya styrelsen just haft sitt första möte, vi träffades över Skype som brukligt
är. Det är lite nya saker som måste fixas så det håller vi på med nu som bäst.
Vi är en bra blandning mellan nya och erfarna medlemmar, de flesta har varit med i klubben mycket
längre än jag. Utöver mig som ordförande består styrelsen av:
Lars-Åke ”Baldra” Persson vår sekreterare
omval 2år.

Lars - Gunnar Björkegren, Ledamot från
Gotland blev omvald för 2år

Rolf Wernbro klev in som ny kassör. Nyval 2år

Jan Olsson, Ledamot 1år kvar

Martin Burman, har 1år kvar på sitt uppdrag
som ledamot.

Roger Englund, nyval ledamot på 2år.
Peter Engström, omval suppleant 1år.

Klubben är en ideell förening, alla vi som engagerar oss i klubbens uppdrag gör det på vår egen tid
och av fri vilja. Det sa En klok man sa till mig en gång……när jag var lite upprörd över någonting som
inte hade fungerat på det sätt som jag ”tyckte” att det borde göra.
Vi gör detta på vår egen tid i vår egen takt så gott som vi kan.
Klubben behöver alla medlemmars engagemang för att kunna erbjuda någonting till medlemmarna.
Så var inte rädd att komma med förslag på aktiviteter, vi är spridda över stora delar av vårt avlånga
land. Våra Facebook grupper är vårt sätt att kommunicera lokalt. Om du är med på FB så sök gärna
upp de grupperna och starta upp olika evenemang för de medlemmar som finns i ditt område.
Berätta om dina evenemang på Instagram och tagga dina Fjr inlägg med #fjrclubsweden och dela
dem på Facebook, då blir det ännu mer lättillgängligt för alla andra.

FJR CLUB SWEDEN 2018
Vårt stora gemensamma intresse är att köra FJR1300 och det kan vi ibland göra tillsammans. Men
minst lika givande kan det vara att bara träffas, fika och berätta om de turer som vi har gjort på egen
hand.
Om vi alla bidrar med något litet engagemang så blir det en väldigt bra och rolig förening att vara
med i. Det är så en ideell förening ska fungera.
Vi som jobbar i klubben gör det för att vi gillar det. Så Häng med du också!
Hälsningar Morgan, Ordförande
Följ mig gärna på Insta: @fjrmorrgan

