Verksamhetsberättelse 2009
Det är mitt första hela år som Ordförande och jag tycker det har gått rätt så
hyfsat, men det är du som får avgöra den saken.
Som valigt drog vi igång med träffarna till Påsk med samling i Gränna. För första
gången var det påskträff och årsmöte på samma gång. Som du som var med så
var det en mycket lyckad träff.
Sol men lite kalt men vad gör det allt blev ju så bra den helgen.
Rostock var årets andra träff, och att arrangera träffar det kan Tyskarna. Detta
var en tack träff för den träffen som vi hade med dom 2007 i Malmö . Och
enligt mig så var den precis lika bra som den som vi arrangerade förutom en
sak, dom lyktades med det som vi inte klarade dom fick fram ett TV team som
filmade oss under en dag och visades på Tysk TV.
Där efter har det varit många lokala träffar , Västerås Power Big Meet, Varberg
Wheels and Wings där klubben har varit representerad med egen klubb
parkering
Sen har det varit många små träffar typ Onsdags träffar runt om i landet.
Årets sista träff var i Falun med mycket gott resultat och där passande styrelsen
på att uppmärksamma Saja & Jonas för deras arbete med klubbens hemsida.
Målsättningen att försöka återta antalet medlämmar i klubben 201st blev det
en förbättring från i fjol med ca 25 st.
Målsättning inför 2010 är att vi skall bli fler och att vi skall fira jubileet för bilen
med start i Påsk helgen.
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 7
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 10 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 10 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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