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Det börjar närma sig höst igen och det
betyder återgång till vardagen och arbetet
för många av oss medlemmar.

Guldklimpen
Det finns oro över klubbens tidning om det
löser sig med en ny redaktör och huruvida vi
medlemmar kommer att få tillgång till någon
tidning kommande år 2022.

Men först vill jag inleda med att vi har haft en
fantastisk sommar hittilldags och fått njuta
av sommarvärme även om sommaren nalkar
mot sitt slut enligt kalendern så brukar
september månad kunna erbjuda på ett antal
dagar med sommartemperaturer. Försök att
ta vara på sensommarens fina väder och
höstens naturfärger med dagsturer, även om
hösten drar det ihop sig till bär- och
svampplockning, syltning och älgjakt för
många.

Styrelsen har efterfrågat om intresse i flera
forum utan resultat, men det innebär inte att
styrelsen har gett upp och kan meddela, som
även nämnts tidigare, att vi har en medlem i
GWCS som ställer upp som medhjälpare med
tidningen. Valberedningen arbetar likaså
aktivt med frågan.
I alla fall kan jag med glädje tala om för er att
vår redaktör Lennart Von Dahn kommer att
fortsätta sitt uppdrag även under 2022 med
vissa krav gentemot oss medlemmar.

Jag vet att många funderar på hur hösten ska
bli och som alla vet är inte pandemin över
ännu. Smittspridningen ökar på sina håll, och
för tillfället är det svårt att sia om hur länge
pandemin ska fortsätta trots att många av oss
är vaccinerade.
Det som är allra viktigast är att inte slå sig till
ro i tron att vaccineringen är ett underverk att
träffas och att kunna leva som tidigare. Det är
fortfarande lika viktigt att följa de regler och
rekommendationer som regering och
myndigheter ger oss.
Hur bli det då för oss medlemmar under
kommande mc år, kan vi återgå till det mer
normala mc livet med införande av
miniträffar? att umgås i mer normala former
som många av oss innerligt längtar efter. Där
är vi inte riktigt ännu, men det är mycket
positivt att det kan hända under vintern för
GWCS fördel. Jag rekommenderar att ni i
distrikten ser över era miniträffar och planerar
in datum med förbehåll om fler pandemivågor
drabbar oss, då får nya beslut tas givetvis.

Månadens bild
Grattis till både Harald Holm, Skaraborg och
M.L Törnbrand, Stockholm för era bidrag av
månadens bild juni- och juli månad.
Haralds bidrag: Det finns en framtid för GWCS.
M.L. Törnbrands bidrag: En brud från Trakay i
Litauen.
Bilderna finns publicerade på GWCS webbsida,
skicka in DITT bidrag och var med i tävlingen
för augusti månad.
MC mässa 2022
Nästa år blir det MC mässa i Älvsjö,
Stockholm, den 28–30 januari till mångas
glädje och vi i styrelsen kommer ta upp det för
en diskussion om GWCS har möjlighet att vara
med. Det kommer att bli ett stort tryck med
besökare på mc mässan med längtan att ett
evenemang blir av om inte pandemin sätter
stopp eller begränsningar på antal besökare.
Notera datumet och se över boende för er
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GWCS vill välkomna nya och nygamla
medlemmar till klubben. Ser fram emot att
träffa er när pandemin är över.

som behöver det, för här bör man vara ute i
god tid. MC Mässan i Stockholm är Sveriges
och en av Nordens största, årliga mässor för
dig som har en förkärlek till motorcykel,
moped eller ATV - och alla dess tillbehör. På
schemat står imponerande och fartfyllda
uppvisningar, spännande tävlingar och
gedigna testbanor. Och givetvis finns
hundratals utställande företag på plats som
alla är ivriga att presentera säsongens nyheter
och trender.

Valberedningen
Valberedningens arbete kommer att gå i
högtryck under hösten och förbereda er i
distrikten inför nästa års val av
förtroendeposter. Fundera redan nu på om du
kan tänka dig en post i styrelsen för
kommande år.

Nationell träff
Vi har en nationell träff den 2–5 juni i
Degeberga, Skåne. Redan nu vill jag att du
lägger in det i kalendern och passa på och ta
några dagar extra och se vad vackra Skåne har
att erbjuda. Ack inte att förglömma att vi har
ett jubileum att fira då. Det kan du inte missa.

Digitala dialogträffar
Styrelsen har påbörjat med digitala dialog
träffar med distrikten där Dalarna var först ut.
Nästa träff blir den 22 september för ett
ordinarie styrelsesammanträde. Då bjuds
annat distrikt in för en dialogträff.
Webbsidan
Webmaster har tagit en paus i uppdraget på
grund av personliga skäl, Janne Gunnarsson
från distrikt Södermanland går in som
ersättare tills webmaster är tillbaka.

Arrangör/er efterfrågas till 2022/2023.
Arrangör/er efterfrågas till Internationella
träffen 2022, eftersom Distrikt Kronoberg avsa
sig uppdraget då pga. osäkerhet om hur
många som har orken att ställa upp, viljan
finns men åldern tar ut sin rätt. Det är ett
tråkigt besked men respekterar det beslut
som distriktet tagit. Fundera därför i ert
distrikt om ni kan genomföra det själva eller
tillsammans med fler distrikt.

SMC Riksträff på Romme Alpin Inställd!
SMC väljer att ställa in årets Riksträff den 3–5
september på Romme Alpin. SMC beklagar
detta. Självklart är det sorgligt att behöva
ställa in men i dagsläget känns det som det
enda rätta att göra enligt SMC.

Nationella och Internationella träffen år 2023.
Finns det intresse och möjlighet att ta på sig
uppdraget? återkoppla till styrelsen, så IR
Tomas kan meddela GWEF.

Ha det så gott håll avstånd och kör försiktigt!
// Ordförande
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