
Trestad Dals MC seniorer Verksamhetsberättelse för 2005. 

Verksamhetsåret 2005 startade med ett avhopp av vår nyvalda ordförande redan två 

veckor efter valet. Det beslutades att vise ordf. skulle ta vid och avvakta fyllnadsval 

vid nästkommande Årsmöte istället för att utlysa nyval. Informationen till 

medlemmarna skedde via hemsidan och vid marsträffen som hölls vid Håby Rasta. 

Styrelsen har därefter haft fyra ordinarie styrelsemöten som genomförts i god anda 

hemma hos styrelsens medlemmar. 

  

Klubben tappade under våren 30 medlemmar av olika orsaker men har sedan 

hämtat upp nästan lika många nya medlemmar, de flesta nyanmälningar kommer 

via Hemsidan som vår webbmaster håller uppdaterad med senaste nytt inom 

klubben. Klubben hade vid årsskiftet 127st betalande medlemmar. 

Under 2005 har våra platsombud för Dalsland, Vänersborg, Trollhättan och 

Bohuslän lagt upp trevliga mc turer som engagerat i snitt 23 ekipage per tillfälle. 

Det har genomförts 21 torsdagsturer, 4 kortturer, 5 heldagsturer och några 

extraturer på lördagar. Vi har även haft ett gott samarbete med ”Preem-gänget” där 
vi gemensamt har hjälpts åt vid olika arrangemang. 

Säsongen startade i april med upptaktsträff i Jaktstugan i Rosviksbro där Inge 

Fransén talade om trafiksäkerhet, nya regler samt delgav åhörarna senaste 

statistiken från trafiksäkerhetsverkets undersökning. 

Därefter ordnades ”Avrostning” med korvgrillning vid Vägverkets provbana vid 

Trestad Center. 

Klubben genomförde en Vårrulle som i år arrangerades av Trollhättan/Vänersborg 

och gick genom Skaraborg. 

  

Föreningen har bjudit deltagarna på grillkorv och dricka vid ett flertal tillfällen, 

detta har varit uppskattat bland medlemmarna. I juli månad gjordes en gemensam 

resa runt Siljan. En resa på 130 mil som engagerade 12 st personer. 

Under vinterperioden har klubben haft månadsträffar med både pizzeria-, café 

och restaurangbesök. Traditionsenligt har klubben i december ordnat Julbord där 

deltagandet ökat för varje år. I år engagerades även musiktrion Lätt & Lagom för 

Julunderhållningen. 

Verksamheten i föreningen har präglats av god social gemenskap bland mc-burna 

seniorer. 
 


