
SUMMERTIME CRUISERS ÅRSMÖTE 
 

Tid: 2023-02-19 

 

Närvarande:  

Christer Edströms, Per Davidsson, Peter Sandquist, Prolle Karlstorp, Gunilla Höglund, Kalle 

Elfsborg, Stefan Nirs, Stanley Hallstensson, Elisabeth Karlstorp, Robert Kjärnet, Adrian, 

Örjan Werner, Mats Gustavsson, Margareta Kruse, Lars Schön, Irene Lindström, Mats 

”Dutti” Olsson, Ulf Fahlström 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Christer Edströms öppnar mötet 

 

 

§2 Val av mötessekreterare och justerare 

Per Davidsson 

 

 

§3 Val av styrelse för 2023 

 

Tidigare styrelse:  2022 2023 

 

Ordförande: Christer Edströms Christer Edströms ........................  

Kassör: Dan Svartsved Dan Svartsved ..............................  

Sekreterare: Per Davidsson Per Davidsson ..............................  

Justerare: Peter Sandquist Peter Sandquist ............................  

Justerare: Prolle Karlstorp Prolle Karlstorp ............................  

Ledamot:  Gunilla Höglund  .........................  

Ledamot:  Kalle Elfsborg  .............................  

 

Nytt för året är att det valdes in två stycken ledamöter i form av Gunilla Höglund och Kalle 

Elfsborg 

 

§4 Berätta om året som gått samt redovisa budget och antal medlemmar. 

Under 2022 var vi 137 st. medlemmar. 

Våra utgifter låg på 59 294 kr och våra inkomster inräknat med våra medlemmar var på  

72 660 kr så vi hade under året gått plus med 13 366 kr 

 

Vinsten berodde på stor del av ett bidrag som söktes från kommunen till vår bilutställning i 

Öjeparken samt startavgifterna till Small Lakes Run. 

 

 

 §5 Planer inför det nya året 

 

- Onsdagscruisingar 17 maj, 21 jun, 9 och 30 aug – vart ska vi fika ? 

Hembygdsgården 17 maj 

Brukshundklubben 30 aug 

Söräng och Långhed kollas upp med tanke på beträdande av en fotbollsplan (21 juni o 9 aug) 

 

- OPUS 

Prolle kollar upp med Per på OPUS om eventuella datum som kan vara i slutet av maj månad,  

Troligen kommer det att vara en anmälan via ”hemsidan/sms” till detta för att få minst 25 

besiktande personer som är ett måste för att kunna genomföra dagen. 

 



SUMMERTIME CRUISERS ÅRSMÖTE 
 

- Hemvändarvecka i egen regi med Bilutställning under torsdagen den 27 juli 

Vi kör på med vår utställning i Öjeparken som startades år 2008 

(Vi arrangerade utställningen på ICA-parkeringen 2006 och 2007) 

Vi har även i år ett tak på bandets kostnader som är ca.10 000 kr 

Essa letar upp en bil med lite extra hästkrafter som ”startar upp” 

Essa söker ett bidrag från kommunen (ifjol fick vi 10 000 kr) 

Essa kollar upp med Gudrun på kommunen om ”turist broschyren” 

 

- Small Lake´s Run 3 juni 

Peter kollar upp om någon kan jämna till grusparkeringen nere på ÖN.  

(Det kommer att spelas två fotbollsmatcher nere på ÖN samma dag) 

Peter och Gunilla tittar på en ”avslutning” efteråt och har kontaktat John Lindbergs Trio för 

en spelning i Forsparken i Alfta och vi får se ”vart vi landar” 

Långheds byaförening står för burgare och kaffe vid starten även i år 

Peter har ”även” kontakt med Karlström för eventuellt mat och dryck efteråt i slalombacken 

och ungefär samma koncept som ifjol med vissa finjusteringar beroende på hur det går med 

den ”nya avslutningen”  

Peter köper in klistermärken och vi tar en entré på 60 kr 

Klubben köper in 3-5 mathinkar och klubben letar ytterligare priser hos sponsorer till 

avslutningslotteriet 

Peter tittar på att köpa in T-shirts i olika storlekar även i år fast ett lite större antal. 

Vi behöver ytterligare två personer ur klubben som hjälper till med parkeringen 

 

- 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 (september /oktober) 

Vi kollar även upp med HFH och Bright River Cruisers för att fylla en buss och få ner priset. 

 

- Fotodag 

Vi fotar bara för vår kalender 

 

- Försäljning av kalendrar 

Vi ökar på antalet till 200 st. istället för 180 st. för att ”kompensera” en prishöjning från vår 

leverantör 

 

- Höstfest 

Hösten 2022 hade vi åter igen en klubbfest efter många års frånvaro och den var vid 

slalombacken där våra ”medlemmar” fick ett ”subventionerat” pris på tacobuffen samt ”gratis 

entré”. Tanken är att köra ett liknande koncept även under hösten 2023 

 

- Andra förslag ? 

Korvgrillning vid slalombacken som blev beslutat till den lördagen den 22/4 kl. 15.00 

Medlemsavgiften ligger kvar på 100 kr 

Under mötet beslutades det att klubben ska vara ”neutrala” vad gäller medlemmar som går 

bort samt sponsring till olika saker, typ Street Week. 

Peter hade månadsmöten som förslag och ska prata med Karlström vid slalombacken om detta 

och tider som kan vara bra under vinterhalvåret är kl. 14.00 

Peter hade tagit fram några logotyper och hade även förslag på flera olika klädesplagg – det 

bestämdes att Peter tar fram x-antal plagg som vi numrerar och visar på vår hemsida för att 

sedan få till en gemensam beställning 
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§6 Nästa årsmöte 

Ungefär samma tid i Januari månad 2024 

 

 

§7 Övriga frågor 

Facebooksida (Kalle Elfsborg skapar en sådan) 

 

 

§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 samt lite filmvisning från några roliga sommarevent. 

 

 

Ordförande Justerare 

 

 

-------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Christer Edströms Per-Ove Karlstorp 

 

 

  

 Justerare 

 

 

 ------------------------------------------- 

  Peter Sandquist 

http://www.summertimecruisers.com/

