
Mc-polisveteranernas verksamhetsberättelse för år 2021 
 
Styrelsen har under året utgjorts av: 
Ordförande:  P-O Nordkvist 
Vice ordförande: Sören Wictorsson  
Sekreterare:  Thord Åberg 
Kassör:  Ulf Emilsson 
Klubbmästare: Håkan Röstlund 
Suppleant:   Ragnar Pålsson 
Suppleant:   Bengt Svensson 
Revisor:  Leif-Åke Andersson 
Revisor:  Anders Halvarsson  
Revisors suppleant:  Håkan Wrejde  
Valberedning: Hans Back sammankallande 
  Örjan Brodin 

Föreningen har en egen hemsida på Internet som fortlöpande återspeglar 
föreningens verksamhet  

Möten och medlemmar 

Under året har 11 styrelsemöten ägt rum. 

Årsmötet ägde rum på Polismuseet i Tullinge den 23 september. Vid detta 37:e möte 
deltog 35 medlemmar. 

Den 31 december 2021 hade föreningen 477 medlemmar varav 10 
hedersmedlemmar.  

Årsmötet 2021 

På grund av den rådande pandemin under våren flyttades årsmötet från april till den 
23 september. Till vår stora glädje kunde årsmötet genomföras på ett sedvanligt sätt 
under mycket trivsamma former. P-O Nordqvist valdes till mötesordförande och tillika 
ordförande på ett år. 

Bengt Svensson slutar på egen begäran i styrelsen men kvarstår som suppleant. 

Håkan Röstlund invaldes som ny styrelsemedlem. 

Mötet beslöt att behålla namnet Mc-polisveteranerna samt fastställde årsavgiften till 
100 kr. 

Mötet avslutades med att Peter Linden höll ett intressant föredrag som pensionerad 
officer och stridspilot i flygvapnet samt en framgångsrik tävlingsförare på motorcykel. 

Styrelsens verksamhet 

Mc-polisveteranerna har genomfört 11 styrelsemöten under 2021.  



Två trevliga mc-träffar har genomförts under året. Tiveden runt på initiativ av Anders 
Granath och Tommy Elgh med 8 deltagare. Årets Kulturrunda i Dalarnas fjällvärld 
med 19 deltagare genomfördes under en helg i augusti månad med P-O Nordqvist, 
Bert Hag och Håkan Röstlund som arrangörer. 

Tjugotvå medlemmar är utsedda som kontaktpersoner i landet för att stötta 
föreningsverksamheten för Mc-polisveteranernas i landet. 

Samarbete med polismuseet under 2021 

Under året har följande gemensamma aktiviteter med Polismuseet. 

Vid fyra tillfällen har Mc-polisveteranerna med stort engagemang samverkat med 
Polismuseet som guider i samband med Öppet hus på museets fordonssamling. 
Antalet intresserade besökare har vid dessa tillfällen varit stort.   

Bengt Svensson har representerat vår förening tillsammans med Polismuseet på 
Packardklubbens 50-årsjubileum i Hjo. På Kungens veteranfordonsutställning i 
Sollidens slottspark på Öland deltog förutom Bengt, Kjell-Arne Stamvall, Porschen, 
samt Thomas Kuntze med sin veteranpolismotorcykel. 

Övrigt 

Medverkat i övrigt med underhåll av Polismuseets fordon och museilokal. Samtliga 
veteranpolismotorcyklar ägnades en särskild omsorg. 

På hemsidan www.mc-polisveteranerna redovisas fortlöpande aktiviteter som vi 
deltagit i samt planerar inför. 

 

 

Per-Ove Nordqvist   Sören Wictorsson 
Ordförande    V. ordförande 

 

 

Thord Åberg   Ulf Emilsson 
Seketerare    Kassör 

 

 

Håkan Röstlund 
Klubbmästare 

http://www.mc-polisveteranerna/

