Verksamhetsberättelse 2016
Klubbens styrelse har bestått av följande personer, som valdes vid årsmötet den 6 maj 2016
I Vann Spa/Hotell/Konferens Brastad
Zenita Henriksson, ordförande
Lars Åke Persson, sekreterare
Morgan Krantz, kassör
Anders Johansson
Mats Jansson
Lars-Gunnar Björkegren
Göran Persson
Peter Engström, suppleant
Till revisorer för klubben utsågs Svante Gustafsson och Mikael Danielsson.
Styrelsen har under året haft 4 st. protokollförda styrelsemöten. Styrelsemötena genomförs via
Skype som en telefonkonferens.
Hemsidan: Året har rullat på med de vanliga aktiviteterna. Främst ” Veckans bild ” det har
kommit till några nya bidragsgivare som skickat in några fina bilder, vi har presenterat ca30st
olika bidrag. Vi presenterar en vinnare i samband med årsmötet.
På hemsidans kalender presenteras olika aktiviteter, sådana som arrangeras av klubben men
även externa. Alla tips om aktiviteter tas emot med glädje. Helg/kvälls-träffar,
välgörenhetskörningar, avrostningar, knixkurser storbandagar, kafferep och körningar allt är
välkommet. Har din lokala mc-klubb en aktivitet, berätta det för oss så lägger vi upp det.
Forumet:
Rensning av icke medlemmar har fortsatt. Om någon har blivit bortrensad så är det bara att ta
kontakt med undertecknad. Vi tar gärna emot Tankar och idéer på hur man kan liva upp forumet
och få det mer levande, Jag har lite egna funderingar också... Ett sätt skulle vara att kunna
publicera en medlemslista som gör det möjligt för medlemmar att komma i kontakt med andra
medlemmar. Forumet är en plats enbart för våra betalande medlemmar, där borde man kunna
publicera namn och ort. Om man dessutom lägger in Alias i den listan så finns
kontaktmöjligheten via mailadressen som man kan registrera i forumet.

Facebook:
Aktiviteterna på Facebooksidan har ökat ngt sedan förra året, jag upplever det som att fler har
hittat sidan och kommenterar våra inlägg. Lokala Facebook grupper/ Stockholm/ Syftet med
dessa grupper är att underlätta för lokala gemensamma aktiviteter.
I Stockholm tog en ny medlem flera uppskattade initiativ även på off season.
Peo bjöd in till två olika aktiviteter, x-kamp på TolvStockholm där vår Göran Edin blev
Äventyrsgolfmästare.
Vid nästa tillfälle var det klubb-bowling i Högdalen. Där blev vi till slut 5stycken. Vi fick träffa en
helt ny medlem som tidigare inte haft möjlighet att komma på någon av våra samlingar, Peder
Engström. Välkommen. Stort Tack för dessa initiativ Peo & Lena.
MC-Mässan 2017.
I samband med MC-mässan bjöd vi in till traditionsenlig middag på lördagskvällen. Vi blev ca
16personer som träffades på O Learys vid Tele2 Arena. En uppskattad tillställning som vi hoppas
kan genomföras i Göteborg nästa år. Också i samband med MC-mässan fick vi tag på en Fjr Club
Sweden original logo ifrån Clabris, detta möjliggjorde för Göran Edin att tillverka en trevlig skylt
som han placerade i Yamaha montern (med tillstånd från Yamaha så klart). Göran och Morgan
tillbringade några timmar i montern och fick möjligheten att prata med ganska många som hade
eller var intresserade av vår kära FJR. Tack för detta initiativ. Kanske blev det ngn ny medlem…
Skylten lever ett fortsatt trevligt liv hos Yamaha Center i Haninge/ Stockholm.
Vi har skickat/ lämnat inflyttningsblommor till Yamaha i Västerås (tack till Rolf Nilsson, Enköping)
och till Yamahacenter i Haninge ( Morgan Krantz) i samband med att de flyttade in i nya lokaler.
Kassör:
Jag har nu avverkat mitt första år som kassör för Fjr Club Sweden, det har varit ett roligt år som
gett mig en god insyn i klubbens ekonomi. Som några av er har upptäckt så har jag skickat ett
antal mail med påminnelser om att betala medlemsavgiften. Kanske har några känt sig ”jagade”.
Det innebär också att jag börjat fundera på hur vi skall kunna behålla de medlemmar som vi har
ifrån ett år till nästa samt hur man kan få in nya. Vi har tappat ca 40% av alla betalande
medlemmar varje år. Det är svårt att växa som klubb och i förlängningen att ha en fortsatt
existens om man tappar så stor del varje år.. det blir en negativ trend. Jag gjorde ett test inför
2017. Jag skickade ut medlemskort till alla som hade betalat medlemsavgift 2015 och 2016, detta
gav ett positivt resultat med ett antal återvändande medlemmar som hade glömt bort oss 2016.
”problemet” är att ett antal fd.medlemmar nu har ett medlemskort för 2017 utan att ha betala
ngn medlemsavgift. Därför finns en ny strategi inför 2018.
Kickoff 2016 Årets Årsmöte/Kickoff och 10-års jubileum anordnades 5-7 maj på Vann Spa i
Brastad, det var region Väst som arrangerade träffen. 53 medlemar hade anmält sig.

Kristihimmelfärdshelgen inföll tidigt i maj, efter att vädret varit kallt och blött innan, så kom det
fina vädret med sommartemperaturer lagom till denna helg.
På fredag morgon var det årsmöte, i samband med detta så uppmärksammades 6 st.
medlemmar som varit med på klubbens samtliga 10 årsmöten/kickoffer. Efter årsmötet bar det
av på en tur i vackra Bohuslän, efter ett stopp för fika och ett för lunch, så var vi tillbaks senare
på eftermiddagen på Vann där våra inbjudna leverantörer hade ställt ut och visade sina
produkter
På kvällen bjöd klubben på 10-års jubileumsmiddag, efter prisutdelningen så tackade
Kickoffgrupp Väst för sig och lämnade över till Region Syd.
Höstträff 2016. FJR klubben hade sin årliga höstträff den 10-12 september. Denna gång träffades
vi I Sölvesborg och Örjan Österberg ordnade med mat o logi. Naturligtvis med hjälp av andra
krafter I Syd och även av vår kassör Morgan. Som vanligt umgicks vi glatt med många härliga
skratt. Svante Gustavsson hade knopat ihop en fin runda som vi avverkade under lördagen. Stort
TACK till er alla. Glädjande var att vi var så pass många och att vi också fick några nya ansikten att
känna igen.
3 september 2016 deltog Region Väst i Barncancermilen i Borås. Det var 10:e året som den
arrangerades. Vi hjälpte till som vanligt med anmälan mm. 440 hojar deltog .
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret och ett särskilt tack riktas
till arbetsgruppen i region Väst för arbetet med kick-offen I Brastad. Vi ser fram emot
ytterligare en härlig säsong ute på vägarna.
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