Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden!
Nu är det full fart på de flesta av oss ute på vägarna. Många mil har vi hunnit med sedan vi
tog fram cykeln från sin vinterförvaring.
Nu i helgen (Kristi Himmelsfärds dag) var vi ett glatt gäng som träffades i Garpenberg i
Dalarna.
Vi var knappa 60 st. som roade oss ordentligt.
Torsdagen inledde vi med kaffe o macka och avslutade med en god buffé till middag.
Fredag var det dags för årsmötet som avlöpte utan några större överraskningar. Styrelsen ser
ut som tidigare då det blev återval på de platser som var uppe för val.
Valberedningen fick en ny sammansättning och vi hälsar därför Hans Eklund och Sten Enlund
välkomna till detta viktiga uppdrag.
Två förändringar i våra stadgar beslutades det om.
1. Kallelse till årsmötet kommer i fortsättningen endast ske genom hemsidan.
2. Revision av räkenskaperna ska vara gjorda senast innan årsmötets öppnande.
Efter avslutat möte följde en fin tur runt i Dalarna. Lite regn föll på oss men alla såg ut att
trivas. Britt-Marie hade parkerat efter vägen och bilen var fullastad med purfärska wienerbröd
och goda kakor. Lunchen som sedan följde var helt underbar.
Väl hemma igen på Herrgården följde en tipspromenad och våra kunskaper sattes på prov.
Denna gång hade man en stor fördel av att ha varit uppmärksam under den tur vi gjort.
3-rätters middag, prisutdelning och musikunderhållning följde sedan och många av oss
avslutade inte kvällen innan det hade blivit söndag.
Nu ska ni säkert ut på semesterturer runt om i Europa. Jag hoppas vädret ska vara med er och
om ni alla kör som vanligt kommer allt att gå bra.
Vi har planerat en höstträff 19 september i trakten av Borås. Anders o Annika återkommer
med information om denna här på hemsidan. Jag hoppas så många som möjligt av er har
möjlighet att komma. Själv har jag gjort en anteckning i min almanacka om detta.
Kom ihåg att skicka in bilder till Morgan.
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