Verksamhetsberättelse 2014
Klubbens styrelse har bestått av följande personer, som valdes vid årsmötet den 30 maj 2014 i
Garpenberg.
Zenita Henriksson, ordförande
Lars Åke Persson, sekreterare
Marie Andersson, kassör
Anders Johansson
Mats Jansson
Lars-Gunnar Björkegren
Göran Persson
Morgan Krantz, suppleant
Till revisorer för klubben utsågs Jukka Kareketo och Mikael Danielsson.
Styrelsen har under året haft 5 st. protokollförda styrelsemöten. Styrelsemötena genomförs via
Skype som en telefonkonferens.
Antalet medlemmar i klubben uppgick vid årsskiftet 2014-12-31 till 104 som betalade full
medlemsavgift (200 kr) och 45 som betalande familjemedlemsavgift, totalt således 149st.
medlemmar. De sammanlagda intäkterna för medlemsavgifter uppgick till 28800 kr. Under
våren 2015 har vi en liten minskning av medlemsantalet. Vi är i skrivande stund 116 st
betalande.
Resultatet för 2014 blev ett överskott på 977 kr. Det ekonomiska resultatet framgår av den
bifogade resultat- och balansräkningen för 2014. Ekonomin har under året utvecklats positivt och
klubben har nu en stabil ekonomi.
Klubbens hemsida har också utvecklats positivt. Detta har skett genom en gedigen insats från vår
webmaster, Morgan Krantz, som genom sitt arbete ser till att hålla hemsidan uppdaterad och
"levande". Under perioden 1/6-2014- -8/4-2015 har vi haft 25 439st sidvisningar, 9133 besök,
varav 3299 är unika besökare. Det har varit ett bra inflöde av bilder till veckans bild och en
värdig vinnare har korats.
Kickoff 2014 Vi var 55 personer på Garpenbergs herrgård i Dalarna 29-30 maj 2014, Vi var
samlade för årets kick off och årsmöte. Ett trevligt program och utflykt., vädret var inte de bästa
men humöret var som vanligt på topp hos alla FJR:are. Vi tackar region öst för en trevlig och väl
genomförd träff där lite bus och många skratt blev en del att dagarna.

Höstträff 2014. Fjrklubben hade sin årliga höstträff den 19-21 september, denna gång på Påarps
Gård i Västergötland. 25 medlemmar hade slutit upp som på fredag eftermiddag checkade in på
hotellet/loftet, därav en del nya medlemmar, kul dessutom, hade vi besök av två nya
medlemmar som var och hälsade på under fredag eftermiddag. Efter frukost på lördag så bar
det av på en rundtur med besök på Lugnets MC center i Borås ,där vi fick fika ,därefter till
Cietons kulle i Torestorp för att se på den fina utsikten och äta grillad korv med bröd. Tillbaka på
Påarps Gård var det några som hann bada tunna innan middagen och musikquizet ,som
avslutade lördagen. Efter frukost på söndag skiljdes vi åt för hemfärd. Stort tack till Anders och
Annica för denna trevliga träff.
Styrelsen vill uppmuntra alla medlemmar i klubben att ta initiativ till den här typen av träffar,
lokala som regionala.
Den lokala verksamhet med träffpunkter, som dragits gång, hoppas styrelsen leder till att fler
klubbmedlemmar lär känna varandra på lokal nivå. Det kan leda till att träffverksamheten kan
utvecklas.
Även i år blev MC mässan en mötespunkt för flera av oss medlemmar. Vi hade ingen gemensam
aktivitet på själva mässan men vi samlades för middag på lördag kväll. Totalt var vi ca 25 st.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret och ett särskilt tack
riktas till arbetsgruppen i region Öst för arbetet med kick-offen i Garpenberg. Vi ser fram
emot en ny, härlig säsong ute på vägarna.
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