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Hej alla FJR- vänner,
Jag hoppas ni alla njutit av en skön Mc-säsong. Sverige har denna sommar och höst badat i sol och
värme. Vi har alla kunnat njuta av fantastiska dagar på våra två-hjulta vänner.
Som jag skrev senast ska jag nu lämna några kommentarer kring årsmötet.
VÄLKOMMEN till styrelsen Göran Persson och Morgan Krantz. Som ny revisor hälsar vi Jukka
Kareketo VÄLKOMMEN.
Efter årsmötet har jag haft nöjet träffa några av er då vi tagit en kvällstur för att träffas över en kopp
kaffe eller en bit mat. Jag har också träffat på några av er på de evenemang jag deltagit i.
Det första efter årsmötet blev för min del Norrtälje och Custom Bike Show. Där arbetade jag för
SMC. Efter detta väntade lite semester och lite firande då jag fyllt jämna år i år. Mälaren runt var
nästa stora händelse. Tyvärr var vädret inte det bästa just denna helg, men flera av oss medlemmar
träffades då. SMC fyller också jämt detta år. 50 års-kalas med årsmöte var det i Uppsala och
festligheterna bestod av möten, mingel, middagar, kortege, musik och årsmöte Läs gärna om detta i
senaste MC-Folket. Jag träffade några av er där men också flera andra intressanta herrar och damer
som klubben kan ha glädje av i framtiden.
Höstträffen på Åland blev en riktig fullträff. Vi blev totalt 21 personer med 13 cyklar (och en husbil)
som trotsade både kyla och regn. I husbilen var det naturligtvis varmt o skönt! Stugorna vi bodde i,
maten vi åt, turen på Åland, allt var kanon. Dessutom hade vi väldigt KUL tillsammans.
Den stundande helgen ser ut att bjuda på en del sol och värme. Blir förmodligen den sista turen då
för i år. Sedan är det bara att ställa in vännen i garaget och börja längta till våren.
Innan våren har vi en del att se fram emot. MC mässan i Göteborg och Hoj-X till Finland. Om det blir
något gemensamt till Göteborg ber jag att få återkomma om. Vad gäller Hoj-X kan du redan nu
anmäla dig via www.svmc.se
Själv ska jag delta på SMC:s storkurshelg i november i Stockholm. Där träffas flera förtroendevalda
och frivilliga inom SMC för givande utbildningar och diskussioner.
Nästa års kick off ser just nu ut att bli i Dalarna och Garpenberg. Även här ber jag att få återkomma
med mera detaljer.
Ni får nu alla ha en fin höst och ger ni er ut på hojen ber jag er att vara vaksamma för frosthalka och
nedfallna löv.
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