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Verksamhetsberättelse för år 2009 
 
Styrelsen för Visby Vespa club får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2009. 
 
Visby Vespa Club har under det gångna året genomfört sitt sjätte år i föreningens relativt 
unga liv. Året har bjudit på många härliga möten, underbara åkturer och hälsosamma 
igångknuffande av tjuriga klenoder. 
 
Vid årets början lämnade vår tidigare ordförande, och tillika pappa till vår förening, över 
klubban till Mia Stuhre. 
 

1. Medlemmar 
Antalet medlemmar under detta år har varit 40 st, varav 8 familjemedlemmar.   
 
 

2. Styrelse och övriga funktionärer 
 Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
 Ordförande  Mia Stuhre 
 Sekreterare  Torbjörn Stuhre 
 Kassör  Pertti Lundin 
 
 Info/Webbansvarig  Torbjörn Stuhre 
 Aktivitetsansvarig  Christer Gottberg 
 Materialansvarig  Ronny Ohlsson 
 
 Kontaktperson Klintehamn Bengt Lundgren 
 Kontaktperson Hemse Hugo Stumle 
 Kontaktperson Slite  Vakant 
 
 
 Övriga funktionärer 
 Revisor  Jan Lundkvist 
 Revisorsuppleant  Marlene Lindström 
 
 Valberedning  
    Billy Pettersson (sammankallande) 
    Stig Bjäremo 
    Pertti Lundin 
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3. Ekonomi 
 
Årsavgiften har som tidigare varit 250 :- för medlem och 125:- för respektive familjemedlem.   
 
Under de gångna åren har vi varit duktiga att hushålla med våra medlemmars inbetalade 
avgifter. Så duktiga att vi vid förra årsmötet beslutade att köpa in medlemsjackor som skulle 
subventioneras av klubbkassan. 
 
Det innebär ett minus i resultatet efter 30 av våra 40 medlemmar valde att köpa en egen 
medlemsjacka. Årets resultat landar på minus 3 461 kronor och 75 öre.  
 
 

4. Verksamhet 
 
Verksamheten har år 2009 omfattat följande aktiviteter: 
 
Onsdagen den 4 februari   Planeringsmöte 
Vi träffades på GEAB en kulen vinterdag.  
 
Lördagen den 18 april   Årsmöte och Vårstädning 
Genomfördes vid Bilhuset på Skarphäll.  
 
Söndagen den 17 maj   Tjaukleutflykt 
Denna dag genomfördes en vårutflykt  till det vackra änget i Viklau. 
 
Lördagen den 30 maj   Orientering 
Då är det dags för den årliga orienteringen som detta år låg på Sven Göran Algotssons 
ansvar i egenskap av han var förra årets vinnare. Tävlingen genomfördes i trakterna av 
Klintehamn med mål vid det Algotska hemmet i vårligt solsken.  
 
Vinnare och tillika arrangör 2010 blev herrskapet Stuhre efter hård kamp. 
 
Fredagen den 6 juni   Kortegekörning 
Då firade vi nationaldagen ihop med MC-klubbarna genom att delta i kortegen som avgick 
från Flextronics parkering. Därefter blev det en fika på Fridhems uteservering. 
 
Lördagen den 25 juli   Sommarutflykt till Östergarn 
En hel del av föreningens medlemmar åkte denna dag Östergarn runt tillsammans med ett 
par kortege med adress fastlandet. Mot kvällen intogs en superbt tillagad middag av Tommy 
Malmqvist för att sedan avslutas med en pubafton och därtillhörande musikgiss hemma hos 
Tobbe och Mia. 
 
Tisdagen den 20 oktober   Filmkväll 
Vi samlades ett tiotal medlemmar hemma hos Stuhrarna för att avnjuta filmen ”Prinsessa på 
vift” tillsammans med alla tillbehör, kaffe kaka och popcorn. 
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Vespafika maj-september    Fika 
Under sommarsäsongen med start i början av maj träffades sugna vespaåkare nere i 
hamnen i Visby första tisdagen i månaden. Uppslutningen varierade, så även vädret. 
 
Ordförandes ord 
Det har varit en ära och glädje att få ta över ordförandeskapet i vår charmiga klubb. Med 
duktiga och engagerade medlemmar är det inte något belastande uppdrag, snarare tvärtom. 
Då fru ordförande än så länge inte har möjlighet att köra eget fordon, utan sitter stadigt 
bakom klubbens sekreterare, finns det många möjligheter att med stolthet kunna blicka ut 
över våra medlemmar och deras fordon vid de gemensamma åkningarna. Det är en vacker 
syn! 
 
Jag hoppas att även det kommande året 2010 blir lika givande på alla sätt och vis som det år 
som vi idag lägger till handlingarna. 
 
Det har börjat mycket bra, engagerade medlemmar har redan kommit med nya förslag på 
aktiviteter inför året. Visby Vespa Club har som målsättning att någon gång inom de 
kommande åren kunna stoltsera med att ha arrangerat ett SM i gymkana.  
 
Med hopp om en härlig, solig och rolig Vespaår 2010! 
 
 
Visby 2010-04-12 
 
 
 
För styrelsen 
 
Mia Stuhre 
Ordförande 
 
 


