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Anställda
Som heltidsanställd på kansliet arbetar Ingela Strand som evenemangsutvecklare/kanslist. Olle
Svensson har varit 5 timmar/vecka. Lars Granlund har även arbetat parallellt med Olle vid ett fåtal
tillfällen.
I ett samarbete (finansierat av kommunen) med Rättviks Kommun anställdes ett antal vakter för att
säkerställa ordningen för de besökare som kom hit trots ett inställt CCW.

Funktionärsaktiviteter
Under 2020 har vi dessvärre inte kunnat ha några funktionärsaktiviteter p g a rådande pandemi.

Ekonomin
Se separat rapport.
Ekonomin har under 2020 administrerats av Ingela Strand. Arbetet har till stora delar präglats av att
säkerställa föreningens och Rättviksparkens överlevnad med bidragssökande, korttidspermittering
etc.

Evenemang
Som traditionen bjuder så startade året med julgransplundring för barnen på Rättviksparken. Ca 170
barn deltog. Under sportlovsveckan kunde barnen åka elbilar inne på discot.
I år blev det dessvärre ingen vinterdag pga dåliga väderförhållanden.
Sedan slog pandemin till och all verksamhet i Rättviksparken bara dog ut inom loppet av ca 48
timmar.
Under hela 2020 har radion sänt fredagar mellan kl 19-22. Det blir mer och mer uppskattat och får
efterhand fler lyssnare. Radio Classic Car sänder även kommunfullmäktige åt Rättviks kommun mot
en viss ersättning. Våren 2020 startade vi upp ett projekt med spellistor med mera mellan kl 14-22
alla vardagar. I samarbete med Rättviks Kommun informerades om Coronaläget, med gäster i studion
från kommunens olika avdelningar med flera. Detta pågick fram till sommaren, men även efteråt har
spellistorna fortsatt rulla varje vardag.
CCW 2020 tvingades vi dessvärre ställa in, men vi höll modet på våra besökare uppe med sedvanliga
radiosändningar.
Vi hade även ett mopedlotteri, försäljning av en speciellt framtagen sponsortröja, affischer och vår
cateringverksamhet igång nere vid fontänen. Styrelsen vill tacka alla som engagerat sig i arbetet med
att få in dessa intäkter.

Generellt har Polis, Räddningstjänst, Kommun etc varit nöjda med vår hjälp att få struktur på
ordningen på samhället under vecka 31, 2020.
Inga marknader har ägt rum i Rättvik under 2020.

Rättviksparken
Efter 1 mars inga PRO danser under året.
Samtliga mässor inställda och endast ett fåtal auktioner i RP:s regi. Loppisarna upphörde också efter
1 mars.
Under hösten kom belysningsmasten i Rättviksparken på plats och kopplades in.

Slutligen vill styrelsen tacka ALLA funktionärer!
Vi hoppas att ni kommer tillbaka till oss och att vi får ett fantastiskt CCW 2021!
Utan er finns det ingen Classic Car Week!

Styrelsen

