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Ett nytt år med många förutsättningar, 
distriktet klar med Årsstämma och verk-
samhetsplaner för ett nytt verksam-
hetsår. 

I samband i föregående nyhetsbrev så var det 
ett femtiotal e-postadresser som var felande. 
Vore synd om medlemmarna inte får ta del av 
den information som skickas ut pga. att ej ut-
förd uppdatering av kontaktuppgifter.  

Ett uppdrag till DO/medlemsansvarig att se 
över medlemsförteckningen att kontaktupp-
gifter är uppdaterad. Kan vara lämpligt att 
göra en översyn av det nu vid ett nytt verk-
samhetsår. Och kontrollera att registrerade e-
postadresser fungerar. 

 
MC Mässan i Göteborg den 25–28 januari.  
Att det släpps en helt ny Honda Goldwing till 
2018 är en stor nyhet. Något som har väntats 
länge för oss Goldwinge åkare. Ni som besökte 
mässan får delge oss övriga information om 
vad ni tycker om Wingen. Antar att flera av er 
medlemmar lagt in en beställning av den nya 
Honda GoldWing. 
 
Styrelsen tackar er alla för ert arbete under 
mc mässans dagar. 
 
Medlemsläget Vid föregående arbetsmöte 
togs beslut om att lista över Guldwingeägare 
framtas med uppdelning på distrikt. Tony An-
dersson och Olof Lööf uppdrogs till att få fram 
en Guldwingeägarlista och dela upp ägarna på 
distrikt. För att underlätta med rekryteringen.  
 
Do fick i uppdrag att arbeta vidare med rekry-
tering av nya och ”nygamla” medlemmar.  
Styrelsen undrar gav det något resultat?  
Do får i uppdrag att redovisa resultatet på ar-
betsmötet. 
 
 
 
 

Antal medlemmar:  
 

2015 2016 2017 2018 Januari 

1724 1554 1304  1101 

     

 
Hemsidan  
Några dagar i januari var sidan nersläckt pga. 
tekniska problem. Olof Lööf hade kontinuerlig 
kontakt med leverantören om arbetsläget, 
som tur var så fick man igång sidan igen lite 
snabbt och med påtryckning av Olof Lööf. 
Hemsidans framtid och förslag på åtgärder 
kommer att diskuteras på arbetsmötet.  
 
Webbredaktören tackar för sig. 
Jag har efter mer än tre år som webbansvarig 
inte för avsikt att fortsätta med webbunder-
håll eller redaktörskap för GWCS hemsida.  
 
Redan innan och vid stämman ifjol sa jag ifrån 
mig uppgiften. Eftersom det inte fanns någon 
ersättare har jag ändå fortsatt att underhålla 
och publicera på GWCS hemsida under året 
som gått. 
 Jag kommer i möjligaste mån att publicera 
viktig information typ styrelseinfo, träffinbjud-
ningar och information från distrikten på hem-
sidan fram till GWCS föreningsstämma i mars. 
                                            

                 Tack för mig!  
                                           Olof Lööf  
                                           Webbansvarig  

                 GWCS Västerbotten 
 
Valberedningen 
Utskick av valberedningens förslag har skickats 
ut till samtliga DO. I samband med det har 
synpunkter framkommit på när förslagen nås 
till distrikten. Idag har man till den 1 februari 
på sig att inlämna förslag till de olika valbara 
posterna.  
Diskussion från distrikt har förts med valbe-
redningen att man inte är i fas med distriktens 
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stämma av de förslagen på olika styrelsepos-
ter. 
Flertals distrikt inte har den möjlighet att sam-
las till ett möte för att genomgång av de in-
komna förslagen inför GWCS stämma. 
Det kommer att tas upp på arbetsmötet, om 
en förändring bör göras. Att tidigare lägga de-
adline. 
Skrivelser  
-”frågor och synpunkter” har sammanställts. 
Styrelsen har arbetat vidare med dem och det 
kommer vara en punkt i programmet för ar-
betsmötet i samband med årsstämman.   
 
-Långfärdstrofen, om en önskan att byta ut or-
det Goldwing. …”Variation av ord kanske in-
spirerar fler att delta” 
Vidare diskussion är lämpligt vid arbetsmötet. 
 
Aktiviteter  
 
GWCS Nationella träffen 2018  
Den 7–10 juni arrangeras Nationella träffen av 
Dalarna Wingarna. Plats: Tyllsnäscamping Bor-
länge, Dalarna. Träffansvarig: Håkan Sundell. 
Glöm inte att meddela er för den gemen-
samma middagen för er som är intresserad 
senast den 31 maj med namn och personnum-
mer. Mer info finns tillgängligt via Distriktet 
hemsida samt GWCS hemsida. Passa på och 
semestra någon dag extra i det vackra Da-
larna! 
 
GWEF Internationella träffen 36 th. 
Den26-29 juli i Svenljunga. Arrangeras av Di-
striktet KnalleWingarna med Tony Andersson 
och Mona Petersen som träffansvariga. Hop-
pas på en bra uppslutning och glöm ej beställ-
ning av träfftröja före den 31 maj till en kost-
nad av endast 50: - Swisha beloppet till nr: 
123 651 71 30 därefter ett sms till 070–564 00 
81 med namn och storlek. Mer info finns på 
hemsidan.  
 
 

Ekonomi 
Kassören Carita Nilsson har fått en del förfråg-
ningar om:  
-hur länge måste räkenskaperna sparas? 
- Dokument som verksamhetsberättelser 
m.m.? 
Bokföringen måste sparas det vill säga arki-
vera, bokföringen i minst 7 år. Det här innebär 
att du måste spara alla kvitton, all doku-
mentation och samtliga underlag för all din 
bokföring minst 7 år tillbaka i tiden. 
 
Arkivering 
Se till att spara material för framtiden det är 
många saker GWCS har som historiskt värde. 
Viktiga dokument är bla. Medlemsmatriklar, 
Tidningsurklipp, Protokoll, Förvaltningsberät-
telse, Verksamhetsberättelser och annat 
material som exempel fotografier är av värde 
för GWCS som bör sparas. 
 
Arkivet är föreningens minne. Dokumenten 
som har sparats i arkiven är viktiga ännu 
många år senare. Man kan utreda gamla frå-
gor och konstatera vilka beslut som gjorts. I 
dokumenten kan man söka information om 
den verksamhet som föreningen har ordnat 
och man kan hitta modeller för utvecklingsar-
bete.  
 
När du arkiverar så är det viktigt att plast och 
gem plockas bort för att inte skada dokumenten! 

 
Arkivet är en del av vårt kulturarv. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Carina Hemmingsson 
Ledamot 
Genom styrelsen i GWCS 
 


