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Till våra medlemmar i FJR Club Sweden 2021
Vi i Styrelsen har tagit beslut kring Kickoff och kommande årsmöte i samband med vårt styrelsemöte den 9 mars.
Årsmötet flyttar till September 2021.
Pga av att den rådande Covid situationen fortfarande är som den är så har vi beslutat att flytta årsmötet till
höstträffen i september. Vår förhoppning är naturligtvis att vi då har kommit så pass långt i Sverige med
vaccinationer osv så att det går att umgås på ett mer normalt sätt (det gamla normala) när man kunde sitta vid
samma bord osv.
Höstträffen blir den 19–21 september. Det är region Öst som ska arrangera denna träff. Regionen är ganska stor
så vi får se var vi hamnar. Ni får hålla ögonen öppna. Om du vill vara med och arrangera höstträffen så kontakta
gärna någon i styrelsen.
Kickoff inställd eller omgjord till dagstur.
När det gäller Kickoff så blir den inställd i sin naturliga form men vi vill ändå att vi ska ha en aktivitet i samband
med Kristiflygare helgen 13-16 maj.
Därför är ambitionen att vi per region ska arrangera en dagturskörning där vi kan sammanstråla och köra en
runda tillsammans man kan givetvis köra flera dagar om man nu vill det. Vi uppmanar till att man gör detta med
kaffetermos och medförd matsäck. Klubben kommer inte arrangera och boka lunch eller middag för gruppen. Vi
överlåter detta till respektive grupp att själva ansvara för det. Man kan givetvis ha flera körningar inom en och
samma region pga. de stora avstånden.
Vi i styrelsen kan vara behjälpliga med att föra ut informationen om tidpunkt och plats för att vi ska få ut
informationen till medlemmarna inom regionen på så effektivt sätt som möjligt.
Om du känner att du vill hålla i en körning inom din region eller känner att du kan bistå någon annan som vill hålla
i trådarna så kontaktar du din regionala representant.
Kontaktpersonerna är
Öst: Morgan Krantz, 0705737621@telia.com. Roger Englund, roger.englund@lambertsson.com. Lars-Gunnar
Björkegren (Gotland)lg.bjorkegren@bahnhof.se. Rolf Ottosson, rolf.ottosson2@tele2.se.
Norr: Lars-Åke Persson, larsakepersson@hotmail.com
Väst Jan Olsson, jan.olsson56@telia.com
Syd: Rolf Wernbro, rolf.wernbro@telia.com
Regionsuppdelningen följer Länsuppdelningen.
Norr är allt som ligger i norra delen av landet ner t om Gävleborg men inte Dalarna.
Öst börjar i norr med Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro Stockholm, Södermanland, Östergötland och
Gotland.
Väst är Värmland, Västra Götaland, Halland
Syd: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Skåne och Blekinge.
Mvh Morgan Krantz Ordförande samt övriga i styrelsen.

