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Verksamhetsplan för GWCS Södermanland 2021 

 

Medlemsvård 
GWCS Södermanland ska aktivt arbeta för att alla som äger eller kör Gold Wing och är 
bosatta i Södermanlands län ska ansöka om medlemskap i GWCS. GWCS Södermanland ska 
vidare verka för att de som ansökt om och beviljats medlemskap, omedelbart fångas upp av 
medlemsansvarig och tilldelas en erfaren medlem som fadder till stöd under introduktionen 
i distriktets gemenskap. GWCS Södermanland ska också verka för att medlemmar ska känna 
sådan trivsel och gemenskap att de väljer att kvarstå som medlemmar även när de inte 
längre har motorcykel eller av andra skäl inte längre kan köra motorcykel. 
 

GWCS Södermanland ska erbjuda en inkluderande gemenskap oavsett ålder, kön, etnicitet, 
religiös åskådning eller sexuell läggning och alla ska känna sig välkomna och önskade. 

Gemenskap och samvaro – övergripande målsättning 
GWCS Södermanlands målsättning för verksamhetsåret är att skapa tillfällen för medlem-
marna att träffas för att ha roligt och trevligt tillsammans, med eller utan motorcyklar. 
 

Gemenskap och samvaro under mc-säsongen 
Under mc-säsongen ska medlemmar ges tillfälle och möjlighet att åka motorcykel tillsam-
mans i samband med planerade och ledsagade turer, antingen anordnade av styrelsen eller 
av enskild medlem. Därutöver välkomnas även spontant anordnade turer av enskilda med-
lemmar. Gemensamma turer under vardagskvällar kommer att erbjudas även under mc-
säsongen 2021. Förhoppningen är att hemliga resan och förra årets inställda Ålandsresa ska 
kunna anordnas under 2021, men det beror på om några medlemmar är beredda att ansvara 
för dessa aktiviteter. 
Långfärdstrofén 
GWCS Södermanland ska sträva efter att fler medlemmar än föregående år fullföljer 

tävlingen Långfärdstrofén i syfte att erhålla ”prispengar” till klubbkassan.  
 

Gemenskap och samvaro under vinterhalvåret 
Under den del av verksamhetsåret då väderleken inte lämpar sig för att åka motorcykel, ska 
medlemmarna ges möjlighet att träffas och delta i andra aktiviteter eller bara träffas för att 
fika tillsammans. Vid det sista medlemsmötet 2018 beslutades att träffarna i restaurangen 
på Vilsta i Eskilstuna varannan torsdagskväll ska fortsätta, men kompletteras med en fikaträff 
i samma restaurang en (1) lördag varje månad så att även medlemmar med lång resväg ges 
möjlighet att delta vid sådan samvaro. På grund av Corona pandemin har endast ett fåtal av 
dessa träffar kunnat genomföras under 2020. Det har också tidigare beslutats att bowling-
kvällar med mat ska anordnas både vår och höst och förhoppningen är att dessa kommer att 
kunna genomföras under 2021. Om intresse finns, och någon åtar sig att hålla i aktiviteten, 
kan det bli aktuellt med julbordskryssning i slutet av november eller början av december 
2021. 
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Träffarrangemang 2021 
GWCS Södermanland ska arrangera miniträff på Herrfallets camping, under förutsättning 
att Folkhälsomyndigheten i tillräckligt god tid före Kristi Himmelfärdshelgen häver restrik-
tionerna för sammankomster och vaccinering har skett i tillräcklig omfattning för att arran-
gemanget ska kunna genomföras på ett säkert sätt utan att vare sig arrangör eller deltagare 
ska behöva känna oro för att bli smittad av Covid-19. 
 
Distriktet kommer genom styrelsen att verka för att samordna resor till och från nationella 
och internationella träffen och även till och från miniträffar anordnade av andra distrikt 
inom GWCS, om det är känt att flera medlemmar har för avsikt att delta på sådan träff. 

Mötesfrekvens 
Minst fem protokollförda styrelsemöten, varav ett konstituerande möte ska planeras under 
verksamhetsåret 2020 och antalet protokollförda medlemsmöten ska vara minst tre, varav 
ett ska vara årsmötet. 
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