Nr 4 dec 2017

God Jul
och
Gott Nytt År!
Lördag 10 mars firar vi att ovalrutan
fyller 65! Garageträff hos Sören
Andersson i Jörlanda kl 12
Vi får en guidad tur i Sörens garage samt sommarstuga. Det kan även bli ett
besök i Faster Bertas stuga. Avslutar med korvgrillning och tjöt. Föranmälan
Välkomna!
senast 5 mars så vi vet hur mycket korv vi ska köpa.

Intressant årsmöte 7 okt
Årsmötet genomfördes hos MLS
Bil o Däck.
Vi gick sedvanligt igenom förgående säsongs aktiviteter, ömsom
lyckade, ibland kanske inte så
lyckade (till Motorshow Karl
Gustav fick vi inga anmälningar).
I år lyckades vi gå minus ekonomiskt med 1832 kr vilket gör att
vårt kapital nu är 16500 kr. Att
Wahll som revisor och Eddy Stephan
minska vårt kapital är en målsättning, bättre att lägga pengar på aktivi- som revisorsersättare.
I styrelsen ingår också Hans Källgren,
teter istället för att samla på hög.
sekreterare och Hans Bergh, ledamot.
Därmed fanns det inte heller någon
anledning att förändra medlemsavgif- Aktiviteter 2018 diskuterades. Det
”fasta” punkterna finns kvar, sedan
ten, den är fortfarande 100 kr/år.
kommer ett antal andra. Mest osäkert
Styrelsen är oförändad. På två år
är kajträffarna i Göteborg. Och det
återvaldes Jan-Anders Lindqvist som
är det även efter möte hos Mölndals
ordförande, Bert-Inge Thuresson
Motorklubb 14 november. Vi får återsom kassör, Sören Andersson som
ledamot. På ett år återvaldes Kenneth komma i denna fråga.

Medlemsavgift för 2018

Ny medlem som betalt in medlemsavgift 1 september eller senare är
automatiskt medlem 2017. På adressetiketten är medlemsnummer
samt 17 eller 18 för senast erlagd avgift angivet.
VW Väst
c/o Jan-Anders Lindqvist
Vårstigen 8
426 68 Västra Frölunda

Träffar och utflykter 2018

10/3 Sören Andersson Jörlanda
20/5 Tjolöholm Classic Motor
14/6 Fjordträff Uddevalla
28/6 Gräfsnäs
18/7 Café Skräcklestugan och
Slussträff Trollhättan
4/8 Svedinos i Falkenberg
18/8 Motorfest Karl Gustav
13/10 årsmöte
Tips utanför vårt program:
30-31/7 VWänerträff
18/8 Motorfest Karl Gustav

Programmet är preliminärt.
Det är fritt fram att komma med
egna utflyktsförslag utöver detta
program, hör bara av dig! Kolla
på hemsidan + e-post för senaste
info.

Står det 18 på etiketten
skall du inte betala något!
Tel 031-694817
e-post: vwvast@telia.com
Plusgiro: 6437940-7
www.vwvast.se

