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Ännu ett år med covid pandemi, och GWCS är
hårt drabbat på flera vis genom att inte
kunnat ha Distriktsstämmor och GWCS
årsstämma i fysisk form. Nationella träffen
och Internationella träffen är inställda, för
andra året i rad.
Gällande miniträffar under sommaren är det
viktigt att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer och vad som gäller inom
din region, tänk igenom om det går att
genomföra träffen. Ordförandes avrådan och
rekommendation att inte genomföra
miniträff. Vi måste tillsammans hålla ut och
hålla avstånd och kämpa emot pandemin.

Ledamot Lars Begnert
Suppleant 1 Björn Göthe
Suppleant 2 Göran Björk
Medlemsansvarig Angelo Henriksen
Vice medlemsansvarig Håkan Johansson
Webbmaster Micke Hellström
Revisor 1 Kenneth Renaldo
Revisor 2 Jan Rinaldo
Revisorssuppleant Sonja Lindvall
Klubbshopen Hans och M-L Törnbrand
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att
medlemsavgifterna gällande år 2022 är
oförändrade till 400 kr för
medlem med tidning och 200 kr för medlem
utan tidning.

Årsstämman genomfördes digitalt och
fungerade väldigt bra, dock förordas att ha
stämma och arbetsmöte i fysisk form och
social samvaro som är av stor vikt att kunna
träffas och umgås. Distrikten har gjort sin röst
hörd och styrelsen har några nya invalda på
förtroendeposter, varmt välkommen till
styrelsen suppleant 2 Göran Björk, Stockholm
och medlemsansvarig Angelo Henriksen,
Skåne. Samtidigt vill jag tacka Peter
Mortensen för ditt engagemang och arbete i
styrelsen och önska dig lycka till som
förtroendevald i valberedningen.
Ett stort tack för ert engagemang och lång
trogen tjänst i åtta (8) år i Valberedningen Leif
Lindvall, Kronoberg och Christer Granlöf,
Jämtland.
Nya styrelsen med medarbetare;
Ordförande undertecknad
Sekreterare Annika Sagström
Kassör Carita Nilsson
Ledamot/träffkoordinator Mats Larsson
Ledamot/Inter-rep Thomas Johansson

Webbutbildning för distriktswebbansvariga
Två arbetsmöten har genomförts digitalt och
det framkom att webbintroduktion/utbildning
på distriktsnivå är nödvändig. Därav föreslås
två tillfällen inom närtid, distriktens
webbansvariga deltar för att få i gång
distriktets webbsida och att distriktets
material finns tillgängligt på centrala GWCS
webbsida. Vi är många medlemmar som vill få
ta del av det som händer ute i distrikten. Även
om det är låg aktivitet pga. coronan finns det
alltid något som distrikt kan delge till oss
andra som vi kan få glädje utav.
Månadsträffar
Ett förslag är att ha digitala månadsträffar för
att nå ut till distriktsmedlemmar med
information och ha social samvaro, som ex.
digital fika eller varför inte ha en digital pub en
fredagskväll.
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Redaktören för Guldklimpen

Månadens bild

Till verksamhetsåret 2022 behöver GWCS en
redaktör som kan ta över efter vår nuvarande
redaktör, Lennart von Dahn, som kliver av
efter många års arbete. Som komplement till
redaktören efterlyses en reporter som kan
bidra med material till tidningen.

En ny aktivitet för i år är månadens bild, skicka
in en ny eller gammal bild som du vill delge till
oss alla. Det behöver inte vara en bild av en
Guldvinge, men bilden ska ha en anknytning
till GWCS. Vinnare av månadens bild, april.
Björn Göthe, Sörmlandswingarna. Grattis till
dig.

En funktion som kompletterar redaktören
genom att sälja annonser eftersökes också för
att öka intäkterna till Klimpen.

Budkavle Landet runt
En upprepning av information men tydligen
nödvändig, i de sista numren har det varit tunt
med Landet runt. Det underlättar om
budkavle sätts in, fatta beslut vem som tar på
sig uppdraget nästa gång. Har distriktet fler
korta reportage är det bara positivt. Bättre en
för mycket än inget alls. Förlita inte på att
någon annan gör det, det är allas ansvar.

Det är bra om Du funderar över om uppdraget
som redaktör kan vara ett uppdrag för dig
eller om du har förslag på kandidat. Oavsett
vem som tar på sig uppdraget efter Lennarts
tid är det bra att vederbörande slussas in i
arbetet succesivt under den tid som är kvar
jämte med Lennart.
I skrivande stund med nyhetsbrevet så
inkommer en intresseanmälan från en
medlem om att vara behjälplig med tidningen
Klimpen. som kommer att fungera som ett
stort stöd för hen som vill ta på sig uppdraget
som redaktör. En glädjande nyhet att det finns
intresse inom klubben!

Långfärdstrofén 2020
Årets ortnamn är Jämtland som skall köras in.
Tävlingsregler finns att läsa i Regler o
Anvisningar. Vid funderingar kontakta IR.
Förtjänstmärken 2020
I normalfall brukat förtjänstmärken delas ut i
samband med Nationella träffen. Av
förklarliga skäl kunde det inte genomföras
2020 varken på Nationella eller Internationella
träffen. I stället har utdelningen skett på ett
månadsmöte i respektive distrikt. Nu har
dessa delats ut för dem båda för deras
insatser för GWCS.

Samtidigt en påminnelse om inlämning av
material till klimpen senast den 30 juni.
Deadlinedatum och utgivning för Guldklimpen
2021.
Klimpen Nr

Manusstopp Utgivning

Nr 1

31/12

V. 7–8

Nr 2

29/2

V. 15–16

Nr 3

30/6

V. 22-23

Grattis till Er Åke Månsson, Skånewingarna
medlems nr: 96 och Jan Gunnarsson,
Sörmlandswingarna medlems nr: 726.

Nr 4

31/8

V. 41–42

Förtjänstmärke 2021.
Har ni någon i ert distrikt som är förtjänt av ett
förtjänstmärke 2021. Skicka in nominering och
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motivering till styrelsen för vidare
handläggning.

Arrangör/er efterfrågas till 2023.
Arrangör/er efterfrågas till Nationella och
Internationella träffen år 2023. Finns det
intresse och möjlighet att ta på sig uppdraget
återkoppla till styrelsens, så IR Tomas kan
meddela GWEF.

Medlemsstatistik; Antal medlemmar
2016 2017

2018

2019

1558 1 115 1 206 1 083
-443

+ 91

-123

2020 2021 (2020)
covid
april
år
998

890 (956)

-85

-66

Medlemsantalet per april månad år 2021
jämfört med april månad 2020 har vi 66 färre
medlemmar. Ett år med Covid påverkar väldigt
mycket då det blev ett år med inställda träffar.
Men i all välmening till er medlemmar som
inte har betalat medlemsavgift ännu för året,
en vädjan att DU behövs.
GWCS vill välkomna nya och nygamla
medlemmar till klubben. Ser fram emot att
träffa er på någon mc träff när Covidpandemin är över.
Vi måste kämpa tillsammans att hålla ut och
hålla avstånd, kämpa emot pandemin och
hoppas på att vaccinationerna kommer igång
ordentligt,något som många av oss väntar på.
// Ordförande
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