Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
Idag droppar det skönt från taken.
Vi har nu kommit en bit in i februari och idag känns det som om våren är på väg. Det droppar från
takåsarna och solen värmer skönt.
Mc mässan i Stockholm var som vanligt välbesökt. Vi var ett glatt gäng, 21 st. som träffades på
lördagen. Vi avslutade dagen med en middag på The Dubliners.
Klubben har tryckt upp flyers, med information om klubben, som vi delade ut. Vi lade även ut dessa i
Yamahas monter.
Nu har vi årsmöte och kick off att se fram emot. Vi träffas i år i Hälsingland och Järvsö. 14-16 maj
2015. Inbjudan till detta hittar du på klubbens hemsida och facebooksida. Jag hoppas du kommer!
Detta brev skickar vi denna gång via mail till samtliga som är registrerade på klubbens Forum. En del
av er är inte längre medlemmar, men min förhoppning är att någon/några av er åter ansluter sig till
klubben.
Om ni inte betalat in medlemsavgiften ännu så gör det snarast och kom med i vår fina gemenskap.
Medlemsavgiften är 200:- för fullt betalande och familjemedlem 100:-.
Du sätter in pengarna på Bg: 5955-3123.
Vi är tacksamma om du märker din betalning med både namn och ditt alias på forumet.
Många av er har säkert påbörjat planeringen av sommarens turer. Vi kan dela med oss av våra planer
via Facebook. Kanske kan vi bli ett gäng som åker mot samma mål.
Kom ihåg att skicka in bilder till hemsidan. Årsmötet är ju snart och där ska vi kora bästa fotot 2014.
Nu till helgen åker jag och Danne till Turkiet och förhoppningsvis har våren kommit lite längre där. I
april blir det en kortare skidsemester i Idre för att sedan i maj träffa er alla i Järvsö.

Vi ses!

Zenita

