Corvette Syd organisationsmöte

0180902

Närvarande: Lars och Vibeke Riggelsen, Morgan och Helena Wiberg, Robert och Tina Lindgren, Håkan
Cederholm, Hasse Wiik, Lennart Larsson och Gunnel Thulin, Ole Steen Larsen, Mikael Cederström, Birgitta och
Eggert Gressmann, Rosa och Anders Nilsson
•

Ordförande: Lars Riggelsen

•

Sekreterare: Helena Wiberg

•

Årsberättelse: Bifogas med protokollet

•

Finns 6 veckoträffar i Syd, Helsingborg, Höör, Kristianstad, Karlshamn, Trelleborg och Ystad – nya
2018. Försöka få igång en veckoträff i Hässleholm till nästa säsong, känner vi ng som är
intresserad? Micke och Helena från Ystad nya för säsongen 2018 och är extra välkomna

Säsongen som gått. Laget runt
•

Thulinträffen – höll på att gå i graven motorhistoriska vill inte hålla i det men Gunnel och Lennart
har jobbat för att den blev av. Blev mycket arbete. Planen är att det ska bli av nästa 2019 troligen
dag är 3:e lördag i juli – blir cruising på fredag kväll innan och Thulinträffen på lördag Bra att
Klubben bjuder på den guidade visningen av slott och trädgård.

•

Löddeköpinge – Lennart var 2 st träffar juni och augusti. Kanske räcker med 1 gång i Lödde i
början av säsongen då det är mycket annat i augusti. Intryck är att det generella intresset har gått
ner och det är färre bilar.

BESLUT: Behåller 2 träffar till nästa år och så funderar vi hur vi gör framöver. Lennart vill ha någon som hjälper
till vid träff 2.
•

Karlskrona 3 träffar, blandat antal men ganska bra flest kom till våffelträffen nu i augusti. Varit lite
nya medlemmar.

•

Kristianstad Håkan tycker det varit lite färre i år. Både antal bilar och folk, annars hyffsat jämt.
Problem om ett ställe öppnat upp för oss och det bara kommer ng få. Ska man anmäla sig innan –
kanske beror på aktivitet. Huvudpunkten är att veckoträffar är spontanträffar

•

Helsingborg Förutom 5 veckoträffar har man ordnat Vintermiddag, Vårutflykt och racingdagen.
Det var bra uppslutning på alla arrangemangen.

•

Ystad Roligt men mycket jobba, har lagt en träff på lördag.

•

Trelleborg Bra uppslutning under veckoträffarna och övriga arrangemang som Danmarks
utfärden, Vikingrun och Simrishmn

•

Höör Byte av veckoträffsvärdar tillkommit. kul men arbete .
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•

Oldies Knutstorp – svårt att få ut de gamla bilarna. Kom 2 oldies från klubben ytterligare ett par
till som inte är med i klubben. Totalt var där 23 Corvetter på vårt område. Samarrangemang med
Veckoträff Helsingborg 31 aug. Ska försöka ordna något mer till nästa sommar – arbeta för att få
ut Oldiesbilarna.

•

Racing 30 juni på Knutstorp. Bjöd in Camaroklubben som kom med 2 bilar men ganska många
åskådare. Totalt 30 förare och 6 medåkare. Var totat 27 bilar, Camaroklubben vill vara med nästa
år och tanken är att de ska ta en del av banhyran då.

•

Mötet ger Riggelsens fortsatt förtroende som Distriktansvariga och vilket de accepterar.
Veckoträffsvärdar och övriga arrangemansansvariga kvarstår under 2019

•

KALENDERN gås igenom den och ev ändringar ska in senats 16 september till Lars och Vibeke.

•

Budget ej klar förrän Årsmötet varit i Oktober men troligen samma anslag för 2019

FÖRSLAG
•

Citadellet – räkmacka Helsingborg kontakt med Gunnel

•

Everöds flygplats – köra lördag. Håkan kollar upp och informerar Racingansvariga.

•

Kan man flytta torsdagsträffen till annan dag eller tex helgen - OK om man gör det i tid.

•

Nya medlemmar i Corvettemagasinet står bara namn nu. Var bra när det fanns uppgifter om bilen
också. Kan man återinföra det igen?

•

Görs det ng aktivt för Corvetteägare som inte är medlemmar? Finns troligen många som inte är
med göra ett förslag till Huvudstyrelsen. Kan bilsäljare bjuda på 1:a medlemskapet för Nya
Corvetteägare som inte är med , Hedin, Calisma mm – Lars och Vibeke tar med förslaget till
Årsmötet.

•

Veckoträffsvärdar ha väst/jacka med tex på ryggen istället för t-tröja. Lars och Vibeke tar med
förslaget till Årsmötet.

•

Gåva till dem vi besöker, tavla från klubben med tack.
BESLUT: Mötet bifaller förslaget med en tavla som delas ut. Mikael ordnar tavlorna.

•

RACING. Kontakt ska tas med Mikael Olsson MOM Ljungbyhed för att försöka få bestämt en dag.
Undersöka om det kan det bli dag/aktivitet på Everöds flygraka

•

SPONSOR : Alla kan försöka tänka på att visa för möjliga intresserade att ha annons i
Corvettemagasinet och Corvettebladet. Veckovärdarna kan lämna ut bladet när de är ute på
träffar.

•

Klubben vill att vi använder hemsidan för information om arrangemang. Vi kan påminna via
sociala medier
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Övrigt
•

Logga in på hemsidan – vi har 2 olika sätt att logga in- skulle vilja att det bara finns 1. Idag är det 2
servrar. Behöver ordnas så det blir enklare komma in och anmälningar syns. Är fortfarande
problem

•

Vibeke beställer tröjor till de som behöver orangea tröjor

•

Alla är välkomna att hjälpa till. Han man bra idéer för träffar och aktiviteter så är alla välkomna att
skriva på hemsidan med förslag.

•

Broschyrer delas ut. Behövs fler har Distrikt ansvariga Lars Riggelsen.

•

Lennart, Morgan, Robban, Håkan, Mikael har Corvetteflaggor att ha vid arrangemang.

•

Skaffa Bordsflaggor Corvetteflaggor.?

•

Skriv gärna reportage om träffar, skicka text och bilder till Lars och Vibeke.

Vid pennan

Distrikt ansvariga

Helena Wiberg

Lars Riggelsen

Årsberättelse 2018 för Distrikt Syd År 2018 i Distrikt Syd har gått emot alla förväntningar igen, året började med 6 veckoträffpladser i skåne, och
med ett nytt i Ystad, vilket också har varit en framgång Skåne tillsammans med de andra träffarna och detta
täcker det mesta av Skåne, Kanske i mitten av norr saknas der et träff plats, finns det några som bor der uppe så
kan vara intresseret, vänligen kontakta oss, träff plats kan ses på et karta på CCS-SYD-hemsidan under
information.
Det har varit många bra träffar i Skåne, som veckoträffar och större träff som Power Meet i Hässleholm,
Hamnträff i Simrishamn, Sommarmöten här och Skandinavis träff som hölls i Norge i år, 2 stk. Danmarks
utflykter och mycket mer.
Vi har år 2018 – ca.465 medlemmar i SYD, som är stabilt, man kan säga att det finns fortfarande ett stort
intresse för Corvetter i Skåne.
Det har varit några problem med att uppdatera medlemmar i syd, vi hoppas att det bliver bra näste år, så vi får
rätt statistik.
Det måste sägas att det har blivit ett ökat intresse för deltagande i veckoträffarne i syd. Nya kommer till, vi
måste ta hand om dem, inklusive de som har varit här i många år.
Dette här är en bra, kan bara lyckas på grund av jer som håller dissa träffar, i gör goda aktiviteter för
medlemmarna, Utan er, har det intet funnits någon aktiviteter, tack till jer veckoträffvärder.
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I år har det varit en stor delaktighet igen från jer medlemmar, vi har haft totalt 833 Corvetter och 1550 personer
som har varit deltagit i CCS SYD-evenemang, detta är rekord i år 2018.
(Jämfört med förra året 2017 som var 799 Corvetter och 1492 personer).
Och det tackar vi medlemmarna för deras deltagande i SYD.
Vi har haft några utmaningar med presentkort, som har utlämnas på veckoträffer, Medlemmar har svårt att
använda dem, vi har frågat styrelsen men har inte fått något svar ännu, Vi hoppas att detta kommer att lösas sig
snart, så dessa kan användas i CCS-shoppen.
Som vi ser det finns der et bra kamratskap och nya vänner finns på dessa träffar. Och för att inte glömma att vi
husker att alla hälsar på varandra när de kommer till dissa träff, detta är viktigt, så alla känner sig välkomna och
inte minst nya medlemmar i Syd.
Vi kommer att meddela detta på Syds- hemsiden, när detta är i klart.
Och här till slut vill vi tacka medlemmarna för deras deltagande i distrikts-Syd och inte minst ett stort tack till de
veckoträff värdarna och alla kontaktpersoner / medlemmer som är involverade i det stora arbete som frivillig
här i distrikt Syd, på CCS Syds-hemsida, kan du se de kontaktpersoner som hör till här i Skåne. Medlemmar kan
alltid kontakta dessa.
Under året kom nya kontakt personer till för att göra Syd till en bättre plats att vara. Här bjuder vi Mike och
Helena välkommen, som har Ystad träffar.
Vi säger också adjö till veckoträffvärd - Anders Gymark från Höör, och Andreas o Lotta från Ystad. som också
har lagt det stora arbetet i distrikt Syd, tack.
Alla är välkomna till att hjälpa till for att göra en skillnad i Syd, det är viktigt när der finns en idé för ett 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 träff eller liknande.
Den nya kalendern kan ses på Distrik Syd i november / december 2018 för 2019.
Här kan vi också uppmana medlemerne till att använda forumet på CCS syds hemsida för att skriva om träff eller
om skal vi köra en tur, eller skriva att det var ett mysigt träff eller lign..
Facbook är ok, men om alla använder dette, kommer CCS-hemsida att vara ett dött medium. Använd
webbplatsen CCS-Syd istället.
Vi ser fram emot nya aktiviteter i 2019.
Som distrikt ansvarige tackar vi alla medlemmar i Syd for året som gick, tack
De bästa hälsninger
Vibeke o Lars Riggelsen
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