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Verksamhetsberättelse för QnypplingMC 

                               

Verksamhetsperioden 20200101–20201231 

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Gunilla Melin 

Sekreterare: Gunilla Eriksson 

Kassör: Karin Wall 

Ledamöter: Britta Landstedt och Helene Lauenstein 

Revisorer:  Åsa Dahlström och Lena Seitz 

Valberedning: Gunnel Törnstrand och Maria Dahlin 

 

Möten: 
Klubbmöten: 18 april Norsholm -Kapten Billes, 14 juni Ryckelsby- Annica och 20 augusti Norsholm-Kapten 
Billes. 

Styrelsemöten: 8 mars och 19 oktober hos Gunilla M i Söderköping, 24 april hos Britta i Norrköping och den 
17/5 i Borensberg ihop med mc tur 

Medlemmar och avgift: 
40 st. medlemmar som betalat avgiften på 100 kronor, varav 2 stödmedlemmar och 1 hedersmedlem. 

Aktiviteter: 
Årsmötet hölls sedan den 9 februari år 2020 på Black Lion i Norrköping. Sedvanliga mötespunkter och 
därefter middag, detta år tackar vi representant Bengt Dahl från SMC som extern ordförande. 

På årsmötet delades våra vandringspriser ut: 

Årets Qnyppla till Gunnel Törnstrand. 

Årets Långmilare till Annica Åkerström-Olofsson, där nu priset stannar och titeln avslutas 

23/1 Vinprovning i Linköping hos Helene Lauenstein 

26/4 Avrostning på Bråvalla Halkbana med ledare Lena Hedemo 

29–31/5 Borlängetur istället för Häxrally, i täten Britta Landstedt 

6/6 Nationaldagstur med Helene L i täten 

14/6 Spontantur till bland annat Valö, Lena Hedemo och Karin Wall 
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27–28 /6 Galtholmen, tack till Gunnel Törnstrand 

1/7 Grännaberget får besök av 2 x Helene (L o A) och Annica Åkerström 

29–30/8 Gotland trots inställd ”Lelleträff” 

Torsdagsturer: 
7/5 Grensholm, Tolskepp med termosfika och punka 

2/7 Billa Gård i Nykil 

4/6 Räkmacka på Jägmästargården 

6/8 Färjesvängen, Stegeborg o Skenäs, rekord med 10 Qnypplor 

 

Bra med aktiviteter trots att vi på grund av pågående pandemi kände att tillställningar som  

1: a majkortege, julfest, julbord mm behövdes ställas in. 

Vi tar nya tag och laddar inför en fin vår och fortsatt bra mc år 2021. 

 

FB sida för medlemmar har under året använts som kommunikation till spontana turer och även fyllts på 
med presentationer av medlemmar, dessa finns nu under hemsidans inloggningssidor 

Hemsidan har varje månad bytt ”första sida” med inslag av ”månadens kalenderqnyppla” plockat från 
almanackan år 2020. Under året har vår webmaster ”Ulla” jobbat hårt, bytt hemsida och även uppdaterat 
den nya med ännu mer bra information. Inloggning ger medlemmar enkelt information om klubben samt 
tillgång till bra och fina reportage från diverse aktiviteter. 

En uppdaterad medlemsansökanrutin har införts. Ansökan står som punkt på styrelsens mötes dagordning 
där de då får en mentor med syfte att lättare kommer med att bli en aktiv medlem. 

Almanacka inför år2021, med foton på medlemmar vid olika aktiviteter trycks upp på beställning 

 

            Norrköping januari 2021 för Qnyppling Mc  

 

 

             Gunilla Melin                             Gunilla Eriksson                       Karin Wall 

 

 

 

             Britta Landstedt                        Helene Lauenstein 

 


