Verksamhetsberättelse 2019
Då var verksamhetsåret 2019 till ända.
Som vanligt ett år av många aktiviteter och arrangemang, men också ett år av ett visst vemod. Under
året har Ruter Retro Café valt att avveckla sin verksamhet och det påverkar oss ganska mycket då de
flesta av våra arrangemang utgått från ”Retro”. Vi haft även haft ett nära samarbete med dem vad
gäller stöd och logistik för våra arrangemang. Inför 2020 måste vi se oss om efter nya platser och nya
samarbetspartner.
Vi har under året genomfört mellan 90 och 100 aktiviteter. Att göra stora, små, omväxlande och
tilltalande aktiviteter har hela tiden varit en av målsättningarna för klubben. Att vi gör någonting bra
och är en framgångsrik och eftertraktad klubb kan vi se på många sätt. Det tydligaste tecknet på
detta är att vi under 2019 passerat 250 medlemmar. Ett annat tecken på vår attraktivitet är den stora
efterfrågan att ha oss som samarbetspartner och dragplåster vid olika arrangemang. Det är många
som hör av sig och vill att vi ska inleda samarbete och genomföra våra arrangemang hos dem.
Ett fokusområde under året har varit att förbättra kommunikationen, både inom föreningen och ut
mot omvärlden. Ett exempel på detta är inventeringen och uppdateringen av medlemsregistret som
gjorts under året, så att vi under 2020 ska kunna maila ut information till de medlemmar som har
mailadresser. Ett annat exempel är den nya hemsidan som lanserades i december. Vi har även
uppdaterat vårt sortiment av profilprylar (jackor, mössor, kepsar och märken)
En annan fråga som fått en del fokus under året är hur vi ska kunna marknadsföra vår förening för
yngre intressenter. Där kan nämnas samarrangemang med kommunens motorgård samt det
stipendiet vi inrättat och delat ut till elev på Fordonsprogrammets avgångsklass.
Våra uppskattade arrangemang, ökande medlemsantal samt kontroll över ekonomin har gjort att vi
lyckats bygga upp en solid ekonomi i vår förening. Det i sin tur gör bland annat att vi kan vara
frikostiga till våra egna medlemmar när vi genomför interna arrangemang. Ett exempel på det är den
funktionärmiddag som föreningen bjuder på för att premiera alla som ställt upp vid olika
arrangemang under året.
I år har styrelsen bestått av Crister Lundgren, Gunnar Flodström, Roland Johansson, Leif Olofsson,
Marianne Axberg, Bernt Drugge, Roger Häggström och det har genomförts nio styrelsemöten.
Slutligen vill vi i styrelsen rikta ett STORT TACK till alla er som engagerar er i vår fina förening. Utan er
skulle inte Motorentusiasterna i Norr vara en så entusiastisk och livfull förening som vi är idag.
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