Info 1 januari 2017
Hej !
Hoppas alla haft en god avslutning på det gångna året och att ni nu höjer blicken in i det nya året!
- Klubben firar 30 års jubileum i Huskvarna den 25-27/8 ! Bengt Mulle Edh har tagit på ledartröjan
och det blir allehanda aktiviter och trevligheter i dagarna tre. Detaljerat program och inbjudan
kommer. Boka in den helgen redan nu!
- Årsmöte avhålls lördagen 18 mars på hotell Ronja enligt tradition. Se inbjudan i sista tidningen.
- Utan att föregripa verksamhetsrapporten kan vi väl säga att 2016 passerade utan att skapa några
större rubriker i vår verksamhet. Undantaget att Sten Storken Lundin lämnade jordelivet den 3 juni
och att det blev ett klent förardeltagande i alla tävlingar utom Linköping. Anledningen till detta är
svårt att hitta men 2016 anses allmänt vara ett ”skit år” så vi får väl skylla på det. Styrelsen har
stretat på med ett antal möte, mer av rutin karaktär än nått annat. Lag VM i Nord Irland undantaget
där några stycken fick dra ett tungt lass som betalade sig med ett brons i 66+ klassen. Utförligt
reportage finns i klubbtidningen.
- Vill påminna om att ECMO har inför 2017 års lagtävling ändrat i maskinreglementet och släpper in
lite nyare motorcyklar. De har tom öppnat upp med ett förslag om twin-shock i framtiden och det
var ju på tiden. Jag föreslog detta redan för ett tio tal år sen, när jag var lagledare, men då var
svaret ”aldrig”! Men även Satan kan bli helig på äldre dar tydligen.
- Årsavgiften skall/bör betalas innevarande månad och senast mars, särskilt viktigt för er som har
licens. Utan betald avgift – ingen licens! Kassörens arbete underlättas också genom att slippa skicka
påminnelser och klubbens ekonomi förbättras.
- Klubben beslutade vid sista styrelsemötet innan jul att delta vid mc-mässan i Älvsjö. Detta gör vi
tillsammans med MCV och vi skall försöka öka medlemsantalet samtidigt som vi slår ett slag för
veterancrossen rent generellt.
- Avslutningsvis vill jag upplysa om att Nisse Hedlund har skrivit en bok som släpptes vid jultid.
Torsten Hallman ger den högsta betyg på Facebook ! Vi har erbjudit motororaklet att delta i vår
monter under Älvsjö mässan och vi hoppas att det blir så.
På uppdrag av styrelsen,
Kuno Larsson, sekreterare klubb Cross&Trialveteranerna

