
 

 

Verksamhetsberättelse 

 

Classic Car Week verksamhetsåret 2021. 

 

Föreningens styrelse har bestått av 

Ordförande Roland Pettersson, vald på 1 år, 2021 

Vice ordförande Göran Wendelin, kvarstående 1 år,   

Kassör Bengt Öhman, vald på 2 år,   

Ledamot Carol Sehman, vald på 2 år 

Ledamot Jan Eriksson, kvarstående 1 år,   

Ersättare Jimmy Holmberg, vald på 1 år,   

Ersättare Eva-Lott Långberg, vald på 1 år,   

Ersättare Anna-Lena Olmås, vald på 1 år 

Ersättare Rune Farth, vald på 1 år,   

Revisor: Mats Haglund, revisorsuppleant; vakant. 

Ny valberedning valdes aldrig av årsmötet 2021 och nytt förslag till styrelse har därför beretts av 

styrelsen. 

Styrelsen har haft 21 protokollförda sammanträden (varav ett konstituerande) samt ett fåtal 

informella möten med kommun, räddningstjänst, polis etc. 

  



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. Vi har i största möjliga mån använt oss av det stöd som funnits i form av möjlighet till 

korttidspermittering av Ingela Strand. 

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 2021 har vi dessvärre inte kunnat ha några funktionärsaktiviteter p g a rådande pandemi. 

 

Ekonomin 

Se separat rapport. 

Ekonomin har under 2021 administrerats av Ingela Strand. Arbetet har till stora delar präglats av att 

säkerställa föreningens och Rättviksparkens överlevnad med bidragssökande, korttidspermittering 

etc. 

 

Evenemang 

Första halvan av året präglades av pandemin och det bedrevs i stort sett ingen verksamhet. 

Rättviksparken hade några enstaka uthyrningar i form av lokalhållning till årsmöten. 

Under första halvan av 2021 har radion sänt fredagar mellan kl 19-22, därefter med lite längre 

intervaller. Radio Classic Car sänder även kommunfullmäktige åt Rättviks kommun mot en viss 

ersättning.  

CCW 2021 tvingades vi dessvärre ställa in, men vi höll modet på våra besökare uppe med sedvanliga 

radiosändningar. 

Försäljning av en speciellt framtagen sponsortröja, affischer, lotterier med mera och vår 

cateringverksamhet var igång nere vid fontänen precis som 2020. Styrelsen vill tacka alla som 

engagerat sig i arbetet med att få in dessa intäkter. 

I Rättviksparken hade vi (med restriktioner) tre barnshower som var mycket uppskattade. Artister 

Zillah och Totte, Mora Träsk och Tobbe Trollkarl. Där var även tre shower under vecka 31: Peter 

Jezewski, Eva Eastwood och A Date With Elvis. 



Under fyra veckors tid öppnade en restaurang på Rättviksparken ”Eva-Lotts Kök Bakficka”. Vi hjälptes 

tillsammans åt att ställa i ordning denna och servera i baren. Vissa dagar fanns underhållning i form 

av trubadur, band eller musikquiz. Styrelsen vill även tacka alla som hjälpte till att göra detta möjligt! 

Generellt har Polis, Räddningstjänst, Kommun etc varit nöjda med vår hjälp att få struktur på 

ordningen på samhället under vecka 31, 2021. 

 Inga marknader har ägt rum i Rättvik under 2021. 

Vi arrangerade i september en veteranmarknad då restriktionerna lättade. Då den initierades med 

kort varsel och höstvädret inte är lika inbjudande som det under sommaren får vi se det som ett 

mycket lyckat evenemang utifrån förutsättningarna. Vår förening gick tack vare er arbetssamma och 

duktiga funktionärer med en bra vinst denna helg. 

På lördagskvällen bjöds in till funktionärsmiddag (lagad av Eva-Lott) med underhållning. 

Även julmarknaden kunde vi hålla. Den gick med en viss vinst. 

 

Rättviksparken 

Två PRO danser under oktober och november. Dessa fick dessvärre inte det antal besökare 

föreningen hade hoppats på. 

Samtliga mässor inställda och endast ett fåtal auktioner i RP:s regi hanns med innan restriktionerna 

återinfördes i december. 

Slutligen vill styrelsen tacka ALLA funktionärer och välkomna nya in till organisationen! 

Vi hoppas att ni är med oss och att vi får ett fantastiskt CCW 2022! 

Utan er finns det ingen Classic Car Week! 

 

Styrelsen 


