SUMMERTIME CRUISERS ÅRSMÖTE
Tid: 2022-01-30
Närvarande:
Styrelsen: Christer Edströms, Dan Svartsve, Per Davidsson, Peter Sandquist, Prolle Karlstorp
§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötessekreterare och justerare
Per Davidsson

§3 Val av styrelse för 2022
Tidigare styrelse:

2021

2022

Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Justerare:
Justerare:

Christer Edströms
Dan Svartsve
Per Davidsson
Peter Sandquist
Prolle Karlstorp

Christer Edströms ........................
Dan Svartsve ................................
Per Davidsson ..............................
Peter Sandquist ............................
Prolle Karlstorp ............................

§4 Berätta om året som gått samt redovisa budget och antal medlemmar.
Under 2021 var vi 122 st. medlemmar.
Våra utgifter låg på 14 105 kr och våra inkomster inräknat med våra medlemmar var på
30 000 kr så vi hade under året gått plus med 15 895 kr

§5 Planer inför det nya året
Förhoppningsvis släpper alla restriktioner och vi kan köra på som vanligt
- Onsdagscruisingar 11 maj, 15 jun, 10 och 31 aug – vart ska vi fika ?
Hembygdsgården 15 juni
Brukshundklubben 31 aug
Söräng och Långhed kollas upp med tanke på beträdande av en fotbollsplan (11 maj o 10 aug)
- OPUS
Prolle och Dan kollar upp med Per på OPUS om eventuella datum som kan vara i slutet av
maj månad, typ 21/5 eller 28/5
- Hemvändarvecka i egen regi med Bilutställning under torsdagen den 28 juli
Vi satsar på att köra vår utställning och förslag på olika band är WPN, Lobster, Rocka Billy
Band från Alfta (Peter S tar reda på mera)
Vi parkerar bilarna med en blandning
Vi pratar även om ett tak på bandets kostnader som är 10 000 kr
Eftersom vi är en förening ska kommunen stå för våra ”baja major” detta året
Essa kollar upp med Gudrun på kommunen om ”turist broschyren”
- Small Lake´s Run 4 juni
Peter tar reda på vem som äger grusparkeringen för att jämna till den
Peter har kontakt med Karlström för eventuellt mat och dryck både före och efter. Det finns
även en tanke på att samlas efter runnet vid slalombacken.
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Peter köper in klistermärken och vi tar en entré på 60 kr
Klubben köper in 3-5 mathinkar och Peter letar ytterligare priser hos sponsorer till
avslutningslotteriet
Peter tittar på att köpa in T-shirts med ett maxantal satt på 30 st i olika storlekar
Essa tittar på om trätekniska på gymnasiet är sugna på att tillverka nya skyltar för SLR
(A3 storlek med pil som har svart bakgrund och vit text)
- Intresse för att hyra en mindre buss för besök/utflykter på olika ställen,
tex Månsson Bergby, E&S Motor i Ljusdal, Leif-Ivan i Sthlm, Härnösand ?
En bussresa till Härnösand bil museum under hösten
- Fotodag
Vi ska försöka att få till en fotodag (bra för vår kalender)
- Försäljning av kalendrar
Vi kör vidare på antalet 180 st.
- Andra förslag ?
Göra ett besök hos Mora Johan, Per Davidsson har kontakt med honom.
Göra ett besök hos Jössebo med tanke på nya ägarens bil intresse och byggnationer

§6 Nästa årsmöte
Ungefär samma tid i Januari månad 2023

§7 Övriga frågor
Klubben ska skaffa SWISH och Dan tar tag i detta
Peter tittar på ett datum och en plats (slalombacken) för en eventuell ”efterfrågad” klubbfest
under hösten, typ under oktober månad

§8 Mötet avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat och kalenderlotteriet tar vid.
Vinnarna visas som vanligt på hemsidan www.summertimecruisers.com
Mötet avslutas med kaffe och kaka

Ordförande

Justerare

-------------------------------------------Christer Edströms

------------------------------------------Per-Ove Karlstorp

Justerare

------------------------------------------Peter Sandquist

