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Syds Organisationsmöte 

Protokoll Corvette Club Syd  Räddningstjänsten I Höör -  20170903   

Närvarande:   

Håkan C, Gunnel T, Lennart L, Vibeke & Lars R, Eggert & Gittan G, Hans W, Robert L, Morgan & Helena W, Rosa 

&Anders N. 

Efter en god fika så hälsar Distriktsansvarig Lars & Vibeke Riggelsen alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

Till Protokollet valdes Helena W och Lars R. till justerare. 

 

1. Val av mötesordförande: Valdes Lars Riggelsen 

2. Val av mötessekreterare: Helena Wiberg 

3. Distrikt Ansvarig, berättelse för året som gick 

Årsberättelse av Distrikstansvarig Lars Riggelsen. Distrikt Syd har 486 medlemmar. Mötet godkänner 

årsberättelsen. (Bifogade) 

Ekonomi årets budget för Distrikt Syd på 90000 är 851 kr över. 10000kr har använts för att köpa 100 presentkort  

till klubbshoppen som ska delas ut till Syd medlemmar vid nästa års träffar. Budget för 2018 beräknas bli minst 

90000kr 

4. Säsongen som gått vid veckoträffar / laget runt/ Övriga träffar. 

1. Säsongens gångna veckoträffar och övriga träffar: totalt har 799 bilar och 1492 

personer deltagit på våra aktiviteter.   

2. Karlshamn 3 träffar som fungerat väl,   

3. Kristianstad ny kontaktperson Håkan har fungerat men en besvikelse att så få 

deltog på gokart arrangemanget.   

4. Helsingborg har varit uppskattade träffar med besök bl.a. Heagård- Ängelholm och 

Plastens Hus Perstorp. Väst har deltagit på ett par träffar.   

5. Trelleborg har haft högt deltagande på sina träffar.   

6. Höör har fungerat väl.  

7. Ystad var ny för säsongen.  

8. Lödde träffarna varit mycket välbesökta. Drygt 70 talet bilar på andra träffen. 

Lagom med 2 tillfällen.   
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9. Thulinträffen var färre deltagare som roliges berodde på förra årets krångel, i år 

hade man ändrat på detta och träffen flöt på bra.   

10. Oldies blev bara på Knutstorp Lennart Larsson fick vikariera för Morgan Wiberg 

som var med Corvetteklubben i Skottland. Våra bilar kom sent och det ledde till att 

parkeringen fick delvis lämnas över till annat bilmärke.   

11. Lergökarallyt ställdes in då det krockade med Skandinaviska Corvette träffen. 

Morgan och Helena tar reda på vilka förutsättningar blir med datum kostnader mm 

för nästa år.   

5. Planering av veckoträffar. Hur har det fungerat i sommar. Finns det anledning att ändra på 

något? 

1. Diskussion hur utveckling. Viktigt att man hittar mix i aktiviteter, lite för alla även 

damsidan. Kvällsträffar behöver inte vara fokus på långa crusing turer - att träffas 

kan vara ett målningar sig.  

2. Vi behöver göra våra träffar synliga. Förslag att det ska stå vad som är planerat på 

träffarna. Gärna att det syns på sodan utan att man ska behövs gå in på kalendern. 

Bra att vi skriver efteråt om vad vi gjort.  

3. Viktigt att ta hand om nya medlemmar gärna ringa dem och bjuda in dem 

personligen till klubbens aktiviteter. Robban har arbetat på detta sätt med stor framgång.  

6. Genomgång av inkomna förslag/utflykter mm. 

Förslag att Distrikt Syd skriver motion till årsmötet om att synka/samarbeta om datum för  

bankörningsaktivieter : förslaget bifallens och Helena uppdras att skriva texten.                                           

Motionen signeras med Distrikt Syd. 

7.  Kalender / Veckoträffar2018 

8. Genomgång av kalender 2018. Lars reviderar kalendern efter dagens möte. 

Helsingborg kommer flytta mötesplats till parkeringen framför fd Härliga hem, varit 

en del klagomål från Max då de tycker att vi tar många parkeringsplatser.  

9. Vintermiddagen 17 februari arrangeras av Lindgren och Wiberg  

10. 12 maj vårutflykt som arrangeras av Helsingborg med assistans av Höör.  

11. syd satsar på 1 bankörningsdag i Ljungbyhed förslag 3 juni. Robban och Morgan 

uppdrag att tala med MOM Ljungbyhed.  

12. Powermetal Ljungbyhed 9 juni. Morgan tar reda på om dagen blir av. Tar kontakt 

med Kjelle Power.  
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8. Racing aktiviteter 

Racing 2 träffar där det arbetades hårt för att få med nybörjare både damer och herrar med lite extra fokus på 

damer. 9 damer deltog första träffen som fungerade till vissa delar men bla tekniska problem gjorde att träffen 

alla moment inte fungerade fullt ut. Andra träffen flöt på mycket bra då vi hade bättre planering med 

funktionärer och tekniken fungerade bra. Alla fick köra så mycket de ville. Lärdomen är att det behövs fler 

funktionärer att hjälpa till.  

 

9. Distriktsansvarig, Racingansvarig mm 

10. Distriktsansvariga 2018: Lars och Vibecke Riggelsen.  

11. Racingansvarig 2018: Robert Lindgren med assistans av Morgan Wiberg  

 

10. Nya webbsidan. Anmälan uppdatering kommentar mm 

Ny webbsida : Lars Riggelsen ansvarig. Är lite rörigt nu eftersom man måste använda gamla 

inloggningskoden på hemsidans forum och vid anmälning ska man använda medlemsnr. 

11. Lager klubbprylar giveaways vad behöver vi införskaffa. 

Behövs skaffas fler broschyrer 

12. Övriga frågor 

13. Övrigt . Besvärligt att beställa på Ecklers om man vill kunna få klubbrabatten måste man ringa 

dem. Behöver ordnas så att man kan få rabatten när man beställer på nätet eller ta bort dem. 

Hasse Wiik skriver motion till årsmötet.  

14. Oklart med domare/ bedömning av bilar på Corvette träffar tex Skandinaviska  

15. Sommarmötet fick man bara 1 röst per bil som körde rallyt och inte 1 röst per medlem som det 

var tidigare. Önskemål att man återgår till gamla rutinen där röstsedel finns i välkomstpåsen. 

 

Nästa organisationsmöte: 

Nästa års Organisationsmöte bestämdes till söndagen den 2 september 2018 kl. 11:00 i Höör. 

Trelleborg 2017-09-13 

Protokollförare: Helena Wiberg  Justerare: Lars Riggelsen 
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Årsberättelse av Distrikstansvarig Lars Riggelsen. 

År 2017 har överträffat alla förväntningar i distrikt syd. Året började med två nya veckoträffplatser. En i 

Kristianstad, istället för Åhus som läggs ner, och en i Ystad. Nu har vi sex veckoträffplatser i Skåne och detta 

täcker det mesta. Dessa kan ses på en karta på CCS-SYD-hemsida under information. 

Det har varit många bra träffar i Skåne - veckoträffar, en större träff i Hässleholm och Simrishamn, 

sommarmöte, Scandinavian träff och mycket mer. 

2017 är antalet 486 medlemmar i SYD, vilket är det största antalet i distrikt syds historia - man kan säga att det 

finns ett stort intresse för Corvetter i Skåne. Vi har haft totalt 799 Corvetter och 1 492 personer som har deltagit 

i CCS SYD - evenemang och vi tackar medlemmarna för deras deltagande. 

Det måste sägas att det har blivit ett ökat intresse för deltagande i veckoträffarna i syd. Det är bra och kan bara 

lyckas på grund av er som håller i dessa träffar. Ni gör goda aktiviteter för medlemmarna som till exempel besök 

på utställningar, go-carts, racing, filmvisning och träffar i Löddeköpinge och så vidare. Därför riktar vi ett stort 

tack till veckoträffsvärdarna och kontaktpersonerna som är involverade, om än frivilligt. På CCS Syds hemsida 

kan ni se en förteckning över dessa kontaktpersoner som hör till Skåne. 

Som vi ser det finns det en bra kamratskap och nya vänner finns på våra träffar. Vi hälsar på varandra när vi 

kommer till dessa träffar, vilket är viktigt för gemenskapen. Alla ska känna sig välkomna, inte minst nya 

medlemmar i Syd. 

Under året kom nya kontaktpersoner till, för att göra Syd till dess goda plats. Alla är välkomna att hjälpa till och 

göra en insats i Syd. Det är viktigt när det finns en idé för en träff att du är kontakt person/ansvarig för detta  

innan det kommer i kalendern. Kalenderen kan utvecklas hela tiden under året, om det finns några bra idéer till 

träffar eller liknande. 

Den nya kalendern för 2018 kan ses på Distrik Syd i november/december 2017. 

Här kan vi också uppmana medlemmarna till att använda forumet på CCS syds hemsida för att skriva om träffar 

eller om man ska/vill köra en tur, eller kanske skriva om en trevlig träff eller liknande. 

Facebook är okej, men om alla använder detta forum kommer CCS-hemsida att vara ett dött medium. Använd 

webbplatsen CCS-Syd istället. 

Vi ser fram emot nya aktiviteter 2018. 

Som distriktansvariga tackar vi alla medlemmar i Syd för året som gått. 

De bästa hälsningar 

Vibeke o Lars Riggelsen 
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Motion om synkning av distriktens kalendrar, med fokus på bankörningsträffar. 

 

Disktrikt Syd vill att CCS planlägger sina bankörningsträffar och andra större aktiviteter så att de inte krockar 

med varandra.  Förslag är att distriktsansvariga alt racingansvariga har ett möte alt kommunikation med 

varandra så att man kan planera ihop tider för aktiviteter. 

Bakgrund: Året/åren som gått har visat vid flera tillfällen att det är svårt att få folk till våra bankörningsträffar. 

Finns olika skäl men ett är att de krockar med andra CCS träffar.  

Klubben kan fortsätta att utvecklas genom att vi ökar aktivitetsnivån på våra träffar, kan vi få fler både damer 

och herrar att prova på bankörning är det kanske ett sätt att locka till yngre aktiva medlemmar.  

Kostnaden för bankörningen är inget som kommer att minska med tanke på olika former av bullerrestriktioner, 

Därför är det mycket viktigt att arrangemangen går ihop sig. Att ha en transparant ekonomi bidrar 

förhoppningsvis till allas förståelse och behovet av att hjälpas åt. 

 

Corvette Club Sverige Distrikt Syd 

 

  


