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Styrelsen har under året utgjorts av:

Ordförande:
Vice ordf:
Sekreterare:
Kassör:
Klubbmästare:
Suppleant:
Suppleant:
Revisorer:
Revisorssuppleant:
Valberedning:

Ragnar Pålsson
Sören Wictorsson
Bengt Svensson
Ulf Emilsson
Per-Ove Nordquist
Christer Olofsson
Göran Järnebrant
Leif-Åke Andersson och Anders Halvarsson
Håkan Wrejde
Hans Back, Lars Neuman och Peter Ebermo

Föreningen har en egen hemsida på Internet som fortlöpande återspeglar föreningens
verksamhet.
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Möten och medlemmar

Årsmötet ägde rum på Polismuseet i Tullinge den 20 april. Vid detta det 33:e årsmötet
deltog 30 medlemmar.
Under året har 11 styrelsemöten genomförts.
Den 31 december 2017 hade föreningen 453 medlemmar varav 11 hedersmedlemmar.
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Årsmötet 2017

Till mötesordförande valdes Ragnar Pålsson att leda mötesförhandlingarna.
Årsmötet beslutade att omvälja Ragnar Pålsson som ordförande.
Årsavgiften fastställdes till 100 kronor. Alltså har den legat kvar på samma nivå som
tidigare år.
Årsmötet avslutades med ett föredrag om Harry ”Professorn” Lundberg som kanske är
den största motorlegenden vi haft i Sverige. Irene Gunnarsson, hustru till en annan
legendar, Esso Gunnarsson, svarade tillsammans med vår hedersmedlem Rolf
Sundberg för redogörelsen om ”Professorns” liv som motorentusiast.
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Styrelsens verksamhet

Samarbetet med polismuseet har fortsatt i god anda.
Styrelsen och några medlemmar har under året medverkat vid ett antal av Polismuseet
ordnade arbetsdagar i fordonslokalen samt ett antal aktiviteter med de olika fordonen i
polismuseets samling som:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Föreningen hade en monter med 2 mc på mc-mässan i Älvsjö i januari
Kul-turresa i Dalsland med mc
Volvo Duett -67 och Opel Kapitän -63 renoverades
Reportage i motortidningen Klassiska bilar om Valianten, Amazonen och
Porschen i april
Svenska ”Targa Florio”, veteranrally på Södertörn den 20 maj
Öppet hus för fordonssamlingen i Tullinge den 6 juni
Reportage i motortidningen Klassiker om Duetten i september
Duetten visad vid Sthlms polisens medarbetardagar, 5 tillfällen
Visning av museet för en grupp från Östergötland
Visning av museet för en grupp från Örebro
Bilträff på Wenngarns slott med Porschen, Valianten och VW Bubblan
Visning av museets fordonssamling för Volvo PV-klubbens styrelse

Därutöver har styrelsen i god samverkan med Polismuseet sett till att de under 2015
inköpta bilarna, Opel Kapitän -63:an och Volvo Duett -68:an, blivit färdigrenoverade.
Styrelsen har också bedrivit ett kontinuerligt underhålls- och servicearbete vad gäller
de övriga fordonsobjekten. Samtliga objekt i fordonssamlingen har underhållits
fortlöpande. Några arbetsdagar användes till att iordningställa lokalen i Tullinge inför
Öppet hus och inför att samlingen kontinuerligt ska kunna visas för allmänheten.
“Skånegruppens aktiviteter
Medlemsgruppen i Skåne har med sina polisutrustade motorcyklar under året
representerat föreningen under medverkan i följande arrangemang.
15 juli

60-årsjubiléet av Råbelöfs Grand Prix.

10 augusti

Motorträff vid Söderåsens Värdshus utanför Billesholm.

26 augusti

Svedala Motordag i samband med Veteranmotorcykelloppet Skåne
Rundt.

Utöver det har de besökt och visat upp sina Polis-MC på diverse lokala bil- och MCträffar runt om i Skåne.”
Övrigt
På hemsidan www.mc-polisveteranerna.se redovisas erfarenheterna från vissa av de
olika aktiviteterna.
Styrelsen

