VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRWINGARNA GWCS
Vi NorrWingar genomförde vårt årsmöte 2016-01-24.
Vi valde ny sekreterare; Leif Näckholm.
Birgitta Renström valde att sluta efter ett mycket gott arbete som vår sekreterare.
GWCS genomförde årsstämma 2016-04-01/02. Gold Wing Club Sweden.
Vårt Distriksombud Donald Ericsson deltog med kära hustrun Siv.
Ett turbulent möte som visar på motsättningar mellan två grupper inom GWCS,
Förhoppningsvis rensades luften någotsånär vid stämman. Vi får hoppas iaf.
Enär tidigare kassör drabbats av ohälsa, så var inte den ekonomiska
redovisningen helt 100%. men 99%. Vår nationella revisor, som så även är
revisor till professionen. Intygade skriftligen att inga pengar saknades.
Den nyvalde kassören får arbeta med tiden från årsstämman och framåt.
Styrelsen får dubbelkolla allt bakåt verksamhetsåret 2015.
Majrundan 2016-05-01, med SMC Norrbotten som arrangör deltog, några tappra
medlemmar.
Grundkursen 2016-05-07, i säker MC- körning på Hedenbasen med FMCK och
SMC, lockade endast en deltagande NorrWinge.
En gemensam körning 2016-05-22, med Västerbottens Wingarna inleddes med
gemensam lunch på MD-baren Jävre. Därefter åkte vi kortege efter E4:an till
Byske, ett kulturminne ute vid havet. Där vi resonerade vi utökad samverkan.
Knix-kursen hölls: 2016-06-04, som är en fortsättningskurs på grundkursen
hölls, på Pite-Långnäs kombinerade flygplats och dragracing-bana.
Tre NorrWingar/medlemmar deltog som funktionärer.
MiniTräffen hölls 2016-06-10/11/12, hos PURMO-Winga, utanför Jacobstad.
Det var deras 10-års jubileum och var mycket trevligt och välorganiserat.
NorrWingarna deltog med:
Sölve, Dan & Britt-Lis, Mikko & Ejaa, Lorenz & Gertrud, Siv & Donald.
Vi har ett gemensamma ansvar för den vart år, alternerande MiniTräffen
Sverige/Finland, ett roligt arrangemang för oss Guldwinge.-åkare.
Nationella Gold Wing-träffen 2016-06-16/17/18.
Genomfördes i Skara. Ingen NorrWinge deltog tyvärr.

NOLIA-mässan i Piteå 2016-08-05 -- 13, 250 000 besökare. Där deltog
NorrWingarna med två Wingar och ett mc-släp. Rollupp för GWCS hade vi så
även. Ett mycket uppskattat inslag av besökarna på mässan. Vi hade förmånen
att stå kostnadsfritt i SMC-montern. Lyckat arrangemang.
Internationella Gold Wing-träffen 2016-08-11/12/13.
Genomfördes i Hässleholm. Ingen NorrWinge deltog tyvärr.
NorrWingarnas återkommande körning 2016-08-28. Med handikappade barn
och ungdomar genomfördes med sju st. GoldWing varav två med sidovagn.
Lika roligt och givande som tidigare, nytt för i 2016 var att vår nya medlem
"Foto-Micke" fotograferade arrangemanget. Uppskattat av alla berörda.
Styrelsen sammanstrålade 2016-09-10, med Västerbottens DO "Frukt-Lasse"
med hustru, på Storforsens konferensanläggning, för att utröna kostnadsbilden
och förutsättningar att hålla en Guldwinge träff på den platsen. Ett lärorikt möte
med konferensansvarige Lotta Berglund. Dock blir det nog väl så lite tältplatser
för en mc-träff, men upplägget med Hotellanläggningen skulle säkerligen
fungera mycket bra.
Avslutnings träff 2016-11-10, med pizza på Björkskatan,
Trevligt, välbesökt och konstruktivt.
Här spånade vi fram när och var vi arrangerar NorrWingarnas miniträff 2017:
Seskarö Havsbad och Camping Tromsöviken, helgen 17 -18 Juni 2017. start fre?
Löpande under hela verksamhetsåret har vi träffats hemma hos varandra och ute
på stan, mycket trevligt har verksamhetsåret varit.
Vår äldste medlem Wolrath Lundgren Piteå gått bort 94år gammal. Föreningen
sände minnestelegram och en gåva till Barncancerfonden.
Vi tackar våra medlemmar för ännu ett givande verksamhetsår.
Styrelsen NorrWingarna 2016.
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