Verksamhetsberättelse 2008
Året har varit rätt turbulent. Byte av ordförande. Mitt i perioden, men en sådan
sak skall inte hindra oss i vår verksamhet, så det är där för jag Håkan Danielsson
TF Ordförande presenterar detta.
Som valigt drog vi igång med träffarna till Påsk tyvärr så var vädret inte på vår
sida, snön öste ner så det tänkta programmet fick ställas in och reservplanen
togs fram.
Vi som kom 4 Bilar bestämde oss för att åka upp till Elmia och gå på Motor
showen.
För oss som var där var det kul.
Pinnarp det var årets andra riksträff, då var solen och värmen med oss och det
arrangemanget var av topp klass. Fina vägar att åka på och bra platser att
besöka.
Tredje riksträffen var i Norberg och då hade vi också årets Årsmöte. Riktigt kul
arrangemang med besök i en Gruva. Enda missen den gången var alla hundar
som var där. Har jag hört var ej där på natten.
Fjärde riksträffen var i Växjö och det var årets sista Riksträff. Mycket bra
arrangemang, bra uppslutning, alla arrangemang var riktigt trevliga och mycket
vackra vägar att åka på, stort tack till arrangörerna för denna och övriga träffar
vi haft under året. Ni skall känna er riktigt stolta, för det är vi över er och det
arbetet ni lagt ner på detta.

Vad står klubben för? Att sammanföra folk med intresse för bilen PTcruiser, att
vi kan upprätt hålla intresset för den och för klubben. Klubben har nu funnits i 6
år och det är lätt att man stagnerar i sitt arbete. Som ni kommer ihåg hade vi
ett frågeformulär om vad du tycker i olika frågor. Den kommer att presenteras
på webben snart. För mig och många fler har klubben blivit ett lyft, man lär
känna personer som man aldrig annars skulle ha träffat, så den sociala biten av

klubben arbete har mycket stort värde. Tänk bara på Malmö träffen 2007 när vi
lärt känna en del av den Tyska klubben, utan vårat intresse för bilen hade vi
aldrig träffats.
Kul det har det varit, otrolikt intressanta år och mycket roliga sådana. Alla
träffar inte bara dom som är rikstäckande utan alla små lokala träffar som man
ibland åker på, Bilen har funnits i Sverige i 9 år nu och fortfarande kommer det
fram folk och vill prata om bilen, och titta i den. Hur mången Volvo eller SAAB
vill folk titta på och i när den är 9 år gammal? Ok ni tänker ja du har ju stilat din
bil, men jag kan säga er att det gäller även en bil som inte något är gjort med.
Som avslutning vill jag säga att utan er hade det inte varit någon klubb. Klubben
finns bara så länge det finns medlemmar i den. Så jag hoppas på många år till.
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