Verksamhetsberättelse
Classic Car Week verksamhetsåret 2015.

Föreningens styrelse har bestått av

Ordförande Roland Pettersson, vald på 1 år, 2015
Vice ordförande Göran Wendelin, vald på 2 år, 2014-2015
Kassör Kicki Forsberg, vald på 2 år, 2015-2016
Sekreterare Björn Guström, vald på 2 år, 2015-2016
Ledamot Lars-Erik Steger, vald på 2 år, 2014-2015
Ersättare valda på 1 år: Christina Kallur och Bo Wänelid (2015).
Ersättare valda på 2 år: Gunnel Sommar, Thomas Wärnhem och Susanne Säbb-Danielsson.
Revisorer: Mats Haglund och Torsten Hedlund, valda på 1 år.
Valberedningen har bestått av sammankallande Jan Säbb, Thomas Grundell och Mats Halvarsson
(valda på 1 år).
Styrelsen har haft 20 protokollförda sammanträden samt en mängd informella möten med kommun,
räddningstjänst, polis etc.

Anställda
Vår trotjänare Gun Säbb slutade sin anställning då hon gick i pension i september. Nämnas kan att
Gun varit den som hållit ihop kansliet och sett till att allt fungerat under alla dessa år. Likaså slutade

Lars Granlund med pension vid årsskiftet. Granlund kommer dock att hjälpa till med trädgårdsskötsel
under sommaren.

Funktionärsaktiviteter
Som traditionen bjuder så startade året med julgransplundring för barnen på Rättviksparken. Ca 200
barn deltog.
Funktionärsresan till Tallinn var som vanligt välbesökt.
Vi var även till byn Fluren och tittade på det fantastiska återskapandet av en gammal by. Tack Hans
Norin för det initiativet! www.fluren.se
Klockargården med Elvis i maj.
Fredagen vecka 31 bjöds på avslutningsmiddag.
Julbord serverades i samband med extra årsmöten.

Ekonomin
Se separat rapport.
Ekonomin har under 2015 skötts av Anders Klasson. Han har även arbetat med sponsorvärvning.
Även ett stort tack till Ove Sjöö som även han hjälper oss att värva sponsorer.

Evenemang
Under maj genomfördes Åk vad du vill Rally, en aktivitet som var mycket uppskattad.
Veteranmarknaden var väldigt lyckad.
Classic Lady med 85 startande var också den mycket bra trots regn på söndagen.
Backtävlingen genomfördes i samarbete med Leksands Sparbank och Boda Motorklubb. Ett 50-tal
deltog.
Familjedag i samarbete med Stiftsgården och Svenska Kyrkan. Många aktiviteter för alla åldrar
genomfördes. En del passade på att gifta sig eller döpa sina barn.
Bio. Söndag och tisdag. Gick runt ekonomiskt, trots regn.
På tisdagen gick det stora mopperallyt av stapeln. Hela 230 startande i det längsta mopperally som
hittills anordnats under CCW. Rättvik fylldes med blårök!
Snöskoterrace på travbanan blev också en lyckad satsning.

Onsdag: Rally Classic och Commercial Run gick från Rättvik genom byarna till Bjursås, Sågmyra,
Insjön, Leksand, Tällberg. Ca 110 fordon deltog.
På torsdagen tog Lady Moppers över Rättvik och ca 40 damer ställde upp. Många av dem var
tidstypiskt klädda och det fanns ett pris för snyggaste outfit.
För de som inte ”passade in” bland damerna anordnades en moppeutflykt, och även den drog ca 40talet startande.
Torsdag Cruisingkvällen. Gick genom byarna Backa, Västberg, Vikarbyn och som vanligt med många
deltagare. Noteras kan att Polisen var väldigt nöjda med årets arrangemang.
Fredag. Motordagen regnade tyvärr bort.
I oktober arrangerade moppegruppen ett nattrally för första gången. Detta blev mycket lyckat och
kommer därför även det att bli en årligt förekommande aktivitet.

Rättviksparken
Arrangemangen i Rättviksparken vecka 31 fungerade väldigt bra trots att vädrets makter inte var
med oss.
Vår fantastiska stab, ledd av Sonja Sys gjorde ett utmärkt jobb med att samordna och driva kök och
servering
Övriga året har parken använts till ett antal olika arrangemang såsom PRO danser, tangofestival etc.
Tack även till Eva-Lott Långberg för genomförandet av Körslagsminglet.

Knektplatsen
Lyckad, med nytt tält. Trevliga musikarrangemang ökade besök och försäljning. Vi riktar ett stort tack
till Thomas Söderkvist med personal.

Radion
Fungerade bra under veckan. Många villiga händer.
Bra kanal att kunna ”pusha på” artister och arrangemang. Bland annat utnyttjade moppegruppen
detta på ett föredömligt sätt med ett eget radioinslag.

Städning
Städvärdarna gjorde ett fantastiskt jobb. Totalt samlades burkar in för 18 000, trots ”konkurrens”.

Slutligen vill styrelsen tacka alla funktionärer som gjorde ett fantastiskt jobb under veckan.
Utan er finns det inget Vecka 31!

Styrelsen

