Verksamhetsberättelse 2017
Svenska Morris & Wolseley Klubben
Under verksamhetsåret 2017 hade vi 175 medlemmar vilket innebär en ökning med 10 medlemmar.
Årsavgiften bibehölls oförändrad under året (200 SEK).
Årsmötet hölls den 27 Maj 2017 i Förslöv med ordföranden Anders Håkansson som värd. 20 medlemmar samt
några anhöriga deltog under dagen som startade med förmiddagsfika utanför Bilgårdens Bilmuseum i Förslöv.
Efter fikan startade årsmötet.
Under mötet valdes Claes Askman till ledamot efter den avgående Lars Lundberg. Göran Carlsson och Björn
Ströberg omvaldes till ledamot på två år.
Till suppleanter på ett år valdes Bertil Persson och Sven Haraldsson.
Inger Heidne valdes till Revisor suppleant på ett år.
Till valberedningen valdes John North och Bengt Möller med Bengt som sammankallande båda på en tid av ett
år.
Efter mötets avslutande var vi ett antal som körde till Krapperups slott i det vackra vårvädret en promenad i
parken och fika i under träden så var dagen fulländad.
Under året har klubben deltagit på mängder av olika aktiviteter:
Gula och Gröna träffen i Kyrkheddinge
Time Winder Veteranträff i Danmark
Sofiero Classic i Helsingborg
Nostalgia Festival i Ronneby
British Motor Meet i Karlsborg
Vallåkraträffen
Veteranbilsträffarna i Billesholm vid samtliga fem tillfällen med vårt egna klubbområde.
Klubben har även varit på besök i England för att träffa de engelska klubbarna och även på den Nordiska Morris
Minor Klubbens sommarträff i Hjo.
Klubben har under året gett ut tre nummer av the Morris Post som varit mycket uppskattade av medlemmarna.
Ett extra nummer med anledning av Morris Minor 70 år kommer att ges ut under våren 2018.
Styrelsen Har sammanträtt tre gånger under verksamhetsåret.
Klubbens Facebooksida som Lars Lundberg med sköter med assistans av Bengt Hammarstedt, Mike Perry och
Anders Håkansson har fått mycket nya medlemmar.
Klubbsidan drygt 422 och köp och säljsidan 244 medlemmar.
Klippan den 20 Mars 2018
Styrelsen för Svenska Morris & Wolseley Klubben.

Genom Anders Håkansson

