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GWCS Södermanlands verksamhetsberättelse för 2020  

 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret. 
Distriktsombud          Mats Larsson 

Ledamot, kassör                      Christer Gustafsson 

Ledamot, sekreterare            Ann-Christine Lundin 

Ledamot, medlemsansvarig  Bosse Eriksson 

Ledamot, webbansvarig  Jan Gunnarsson 

Ledamot, aktivitetskoordinator Björn Göthe 

Ledamot   Jan-Åke Kårefjärd 

Övriga förtroendeuppdrag  
Materialansvarig  Jan-Åke Kårefjärd 

Valberedning   Stefan Wahlén och Tommy Scott 

Medlemmar 
GWCS Södermanland hade 41 medlemmar vid årets slut, vilket är en minskning med 11 medlemmar 

jämfört med medlemsantalet vid 2019 års utgång. 

Protokollförda möten 
Distriktet har haft två protokollförda medlemsmöten under året varav ett årsmöte. Styrelsen har haft sju 

protokollförda möten, varav ett konstituerande möte. 

Föreningsstämman 2020 
GWCS Södermanland representerades av do Mats Larsson genom medverkan per capsulam och digitala 

signeringar av handlingar. Föreningsstämma med fysisk närvaro ställdes in på grund av eskalerande Covid 

-19 pandemi. 

Arrangemang och aktiviteter under verksamhetsåret 
Distriktet hade för avsikt att anordna miniträff på Herrfallet, mc-resa till Åland samt många andra aktiviteter 

även 2020, men så kom Corona pandemin med följd att det mesta fick ställas in och så blev det även med 

internationella och nationella träffar. 

Distriktets medlemmar har under 2019 erbjudits att delta i: 

➢ Torsdagskörningar under säsongen med start i Malmköping 

➢ Hemliga resan den 26–28 juni (destination Tiveden) 

➢ Mc-resa till Västervik med övernattning på fängelsehotellet den 25–26 juli 

➢ Mc-resa till Gränna och Visingsö med övernattning den 12–13 september 
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Därutöver har ett antal spontana körningar genomförts, bland annat till Taxinge (kak)slott den 26 april, 

Bergs slussar den 20 september och Eldtomta café.  

Information till medlemmarna 
Medlemmarna har kunnat ta del av information om verksamhet och aktiviteter på Sörmlandswingarnas 

hemsida och facebooksida, på Sörmlandswingarnas distriktssida på GWCS hemsida, samt i gästboken och 

klubbtidningen Guldklimpen. Därutöver har samtliga protokoll från distriktets styrelse- och medlemsmöten, 

samt moderklubbens styrelsemöten mejlats till medlemmarna. 

 

Styrelsen har lämnat information (påminnelse) om tävlingen Långfärdstrofén som handlat om att köra 

ihop ordet DEGEBERGA genom att besöka olika orter med rätt begynnelsebokstav, vilket ger 200 

kronor/deltagare till distriktet och en plakett till deltagaren. Fyra medlemmar har fullföljt tävlingen 2020, 

vilket är dubbelt så många som 2019. 
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…………………………………        ……………………………………         ………………………………….. 

Mats Larsson, do  Ann-Christin Lundin, sekreterare Christer Gustafsson, kassör 

 

…………………………………        ……………………………………         …………………………………. 

Jan-Åke Kårefjärd, ledamot         Jan Gunnarsson, webmaster             Bosse Eriksson, medlemsansvarig 

 

………………………………… 

Björn Göthe, aktivitetskoordinator 


