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1

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 25 april. Vid detta det 34:e årsmötet
deltog 36 medlemmar.
Under året har 11 styrelsemöten genomförts.
Den 31 december 2018 hade föreningen 451 medlemmar varav 9 hedersmedlemmar.
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Årsmötet 2018

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 av “Posa” Serenius och hans mc-resa från Kina
till Sverige.
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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:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Gärdesloppet på Djurgården i Stockholm den 20 maj 21018
Kul-turresa i Östergötland med mc
Opel Kapitän -63 visades upp på Classic Car Show i Rättvik juli/aug 2018
Amazonen visades vid Armemuseets Familjedag i Strängnäs den 26 maj 2018
Öppet hus för fordonssamlingen i Tullinge den 2 juni
Kapitänen visad för DN journalist inför artikel om bilen i tidningen.
Museet visat för en journalist från tidningen Nostalgia inför en kommande
artikel om museet i januarinumret 2019
Styrelsen gjorde besök på bl.a. Volvomuseet i Göteborg och hos företaget
SVOP AB i Trollhättan som utrustar polisens motorcyklar den 9-10 juli 2018
Vattenkanonbilen körd till/från Motala Motormuseum för deras
sommarutställning

Styrelsen har som tidigare år bedrivit ett kontinuerligt underhålls- och servicearbete
med museets fordonssamling.
Några arbetsdagar användes till att iordningställa lokalen i Tullinge inför Öppet hus
och inför att samlingen kontinuerligt ska kunna visas för allmänheten.
Övrigt
På hemsidan www.mc-polisveteranerna.se redovisas erfarenheterna från vissa av de
olika aktiviteterna.
Styrelsen

