
Verksamhetsberättelse för Trestad Dals MC seniorer 2008 

Trestad Dals MC seniorers styrelse har under verksamhetsåret 2008  haft 6 

protokollförda styrelsemöten varav ett varit ett EXTRA styrelsemöte för att 

fastställa entledigandet av klubbens kassör Ingvor Fjellmans avhopp och på detta 

möte utsågs Revisorn Heikki Leyon till ekonomisk förvaltare fram till Årsmötet 

2009. 

Styrelsen har i positiv anda trots motvind genomfört planeringen av klubbens 

verksamhet under den turbulens som genomsyrat styrelsearbetet under hösten och 

föranlett förtroendevalda att avstå vidare uppdrag. 

Under året som gått har klubben mist en av de första medlemmarna i klubben, 

Bo Gustafsson, Brålanda. Efter en tids sjukdom avled Bo ett par dagar efter 

Årsmötet. 

Ett 20 tal seniorer närvarade vid hans begravning och hela gruppen blev under 

sommaren inbjudna till familjens hem av hustrun Margareta, en oförglömlig kväll 

på verandan i den Dalsländska kvällssolen. 

  

Klubben har genomfört 27st planerade MC turer på torsdagar och söndagar under 

säsongen, deltagandet har varierat men flest MC-åkare från klubben lyckades 

Brålanda locka till sig med turen till Café Fjärdingen, 32 MC med passagerare 

deltog på denna torsdagstur. 

  

En lyckad tur genomfördes under Pingsthelgen då Ronnie Åkerstedt lyckats med ett 

vänortsmöte med Tyska gäster och klubbens medlemmar ställde villigt upp på en 

fantastisk tur genom Dalsland vilket var mycket uppskattat. 

  

En familjedag genomfördes 15 juni i Torps skola, Ellenö. Dagen anordnades för att 

medlemmarna skulle få fullständig del av det stipendiet som klubben fick från NTF 

& Länsförsäkringsbolagen 2007 för sitt trafiksäkerhetstänkande och användandet 

av reflexvästar. Tyvärr var inte vädrets makter med oss denna eftermiddag så både 

mat och tipspromenad fick arrangeras inomhus. 

Höst/Vintersäsongens månadsträffar har arrangerats av styrelsens representanter 

och 

under hösten 2008 har medlemmarna fått möjlighet att gå på Eldrimners Revy i 

Västra Tunhem, Trollhättan. 

Det traditionella Julbordet ställdes in pga. för få anmälda. Det var inte oviljan utan 

arrangemangskrock med bl.a. Tomteparaden i Brålanda och MC-klubben 

Överbygängets julbord i Trollhättan som bidrog. 
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