Hej alla medlemmar i FJR Club Sweden
Vi har nu haft årsmöte och kickoff.
14-16 maj var vi ett glatt gäng medlemmar, 55 st., som samlades i Järvsö för årsmöte och kickoff.
Region Norr stod som arrangörer för träffen. Torsdag anlände vi alla lite utspritt under dagen. Det
var kallt, bara ca 7-8 grader och blåsigt. Bastun blev snabbt en populär plats att tillbringa en stund i.
Vi avnjöt en god buffé under kvällen.
Fredag morgon samlades vi för årsmöte. Mötet klubbades ganska snart igenom av mötets
ordförande Peter Pettersson. Alla frågor och samtliga val var väl förberedda vilket bidrog till att
mötestiden förkortades. Samtliga som var på tur för avgång föreslogs till omval av valberedningen.
Medlemsavgiften beslutade mötet lämna oförändrad nästa år. Revisionen hade inget att erinra om
så mötet beslutade lämna styrelsen full ansvarsfrihet. Jag vill tacka alla i styrelsen, revisorer och
valberedning för väl utfört arbete.
Efter mötet följde lite information till medlemmarna om nästa års kickoff som också är klubbens 10års jubileum. Vi fick också veta att höstträffen kommer att gå av stapeln i Åkersberga utanför
Stockholm, se www.fjrclubsweden.se Vi fick också applådera årets vinnare av veckans bild, Rolf
Ottosson. Grattis!
Sedan var det dags att sätta sig upp på hojarna. Denna gång för en tur i Härliga Hälsingland.
Temperaturen var inte på vår sida denna dag heller och vindarna var hårda och kalla. Vi drack en
värmande kopp kaffe i Segersta och intog lunch I Tevsjö där vi också fick en visning av deras destilleri
Tevsjö Destilleri. Jag hörde många vittna om att besöket var väldigt intressant och lunchen
enastående.
Kvällen avslutades med middag, prisutdelningar, underhållning, dans och massor av skratt!
Jag vill även här säga Hjärtligt TACK till ägare och personal på Kramsta Konferensgård för en mycket
trevlig vistelse. God mat, rent och snyggt och mycket trevlig personal.
Lördagen var hemresedag. Många passade på att ta en del omvägar hem. Vädret var nu lite bättre.
Temp.mätaren kom upp till ca 12 grader!!!!!
Det var som vanligt mycket trevligt att träffa er alla. Det som känns extra roligt är att det denna gång
var många nya medlemmar med. Dessa hälsades speciellt välkomna med en lite present som ett
bevis på klubbens uppskattning. Bra initiativ av Anki och Lars-Åke som har gjort denna träff i Järvsö
till en oförglömlig " Kristi flygar helg". STORT TACK.
Nästa år kommer vi , som sagt, fira 10 år. Vi kommer då att vara någonstans kring västkusten. Vi får
återkomma när plats är bokad. Det är då Region Väst som får arrangera. Klubben kommer att
uppmärksamma jubileet med något "speciellt" för alla medlemmar som närvarar. Se därför till att
boka in" flygarhelgen" nästa år.
Nu är det snart semestertider. Vi ska då säkert, de flesta av oss, ut på nya äventyr på våra vägar både
här hemma och ute i Europa.
Kom ihåg att skicka in bilder till vår webmaster och deltaga i tävlingen, Veckans bild!
Jag och Danne ska tillsammans med Lars-Åke, Anki och Stefan leta oss igenom Moseldalen och
vidare ner till norra Italien för att så småningom ta oss till Gdansk för hemresan.

Jag hoppas ni alla kommer att få en skön sommar och många mil på era motorcyklar. Jag hoppas
också att ni alla kör som vanligt och att vi ses på höstträffen. Håll utkik på vår hemsida för ytterligare
information. www.fjrclubsweden.se
Vi ses!

Zenita

