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Kallelse till kommande årsmöte 2017-08-12, inom S.C.C.S
Hej Cavalcade vänner!
Jag hoppas verkligen att så många av oss kan komma så att vi får ett
”effektfullt” 25-års jubileum!!
Visst vore det kul om vi blev ett stort och imponerande gäng?
Ni har alla uppgifter om var i Järna vi skall vara på klubbens hemsida
Då och där vi skall verkligen fira klubbens 25 års jubileum!
Bl.a. kommer vi att dela ut någon liten minnessak över jubileet till de som kommer.
Passa därför på och se till att vi blir så många som möjligt som kommer och tag chansen att
visa upp våra pärlor, så att alla vi ”däcksparkare” får vårt lystmäte!
Själv måste jag erkänna att jag känner en viss ”vördnad” för att vi har hållit klubben igång
så här länge.
Det märkliga är att det inte trots allt känts så ”betungande” att ha varit klubbens sekreterare
denna tid (trots att det gått 25 år) och det beror på den goda stämning vi hela tiden haft i klubben.
Så tack alla ni medlemmar!!! För det är ni som skapar stämningen & trivseln!
Känns därför som om vi alla tydligen ”gjort något rätt”.
Personligen känns det inte så länge sedan vi satt i Bosse och Åza`s kök tillsammans med den
norska klubben och ”petade ihop” förslaget till de svenska stadgarna samt därefter kallade till
ett första möte i Jönköping
Tänk att det gått 25 år sedan dess!
Men det viktiga nu är att vi ses så många som möjligt på årsmötet och har lika kul som vi brukar ha!
Se även nedan Roland & Monicas agenda för hela mötet från fredag kväll den 11/8.
Jag är säker på att de hittat trevliga vägar samt bra ”stopp”.
Välkomna!
Mvh
Bengt Sundberg
Sekr.
S.C.C.S
bil.
- Förslag till dagordning
- Motion med förslag till stadgeändring
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Program för träffen vid årsmötet
Fredag 11/8
Samling med Grillkväll.
Parkering”.
Ett nytt grepp med separat parkering för att samla våra pärlor på ett ställe.
Lördag 12/8
Gruppkörning.
Avfärd från campingen.
Körning på trevliga vägar med lunchstopp
.
17.00 Styrelsemöte
18.00 Årsmöte
Middag på kvällen (mat förbokas på lista vid parkeringen före gruppkörningen)
Söndag 13/8
Avslut & hemfärd.
Välkomna!
Roland & Monica
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