Gold Wing Club Sweden

Södermanland
GWCS Södermanlands verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret.
Distriktsombud

Mats Larsson

Ledamot, kassör

Christer Gustafsson

Ledamot, sekreterare

Ann-Christin Lundin

Ledamot, medlemsansvarig

Bosse Eriksson

Ledamot, webbansvarig

Jan Gunnarsson

Ledamot, aktivitetskoordinator

Björn Göthe

Ledamot

Peter Lindbom

Övriga förtroendeuppdrag
Materialansvarig

Bosse Eriksson

Valberedning

Stefan Wahlén och Tommy Scott

Medlemmar
GWCS Södermanland hade 33 medlemmar vid årets slut, vilket är en minskning med 8 medlemmar jämfört
med medlemsantalet vid 2020 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 2021
GWCS Södermanland representerades av do Mats Larsson genom medverkan via Microsoft Teams och
digitala signeringar av handlingar per capsulam. Föreningsstämma med fysisk närvaro ställdes in på grund
av eskalerande Covid -19 pandemi.

Arrangemang och aktiviteter under verksamhetsåret
Miniträffen på Herrfallet ställdes in även 2021 på grund av pandemin. Inställd internationell och nationell
träff omintetgjorde deltagande från distriktet.
Distriktets medlemmar har under 2021 erbjudits att delta i:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Spontant anordnade körningar
Resa till Bergslagen/Kilsbergen 19–20 juni (logi Skogsbrynets B & B, Bredsjö herrgård)
Hemliga resan den 20–22 augusti till Kungsfors (logi Kungsfors herrgård)
Ålandsresa 18–19 september (logi hotell Cikada, Mariehamn)
Medlemsmöte på Vidökna gård, Näshulta den 10 oktober
Torsdagsträffar på Vilsta raststuga varannan vecka fr.o.m. den 14 oktober
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➢

Lördagsträffar på Sigridslunds café och handelsbod 23 oktober och 20 november
Julbord på Sigridslunds café och handelsbod den 4 december

Information till medlemmarna
Medlemmarna har kunnat ta del av information om distriktets verksamhet och aktiviteter på
Sörmlandswingarnas distriktssida på GWCS hemsida, på Facebooksidan samt i gästboken och
klubbtidningen Guldklimpen. Därutöver har samtliga protokoll från distriktets styrelse- och medlemsmöten,
samt GWCS styrelse- och arbetsmöten mejlats till medlemmarna. Information från GWCS valberedning
inför stämman 2022 har löpande vidarebefordrats till medlemmarna.
Distriktsstyrelsen har lämnat information (påminnelse) om tävlingen Långfärdstrofén som handlat om att
köra in ordet JÄMTLAND genom att besöka olika orter med rätt begynnelsebokstav, vilket ger 200
kronor/deltagare till distriktet och en plakett till deltagaren. Tre medlemmar har fullföljt tävlingen 2021,
vilket är en mindre än 2020.
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