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Föreningen Campingveteranerna avhöll sitt årsmöte den 6 juni i Nossebro där 13 medlemmar 

närvarade. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 juni – 31 maj. 

Medlemsavgiften har varit 300kr/år. 

Styrelsen har, förutom av undertecknad, bestått av Thomas Alexandersson (kassör), Dan Byström 

(sekreterare), Per Jönsson och Janne Öberg (ledamöter) samt suppleanterna Mats Englén och Hasse 

Jonsson. Mats Englén avsade sig dock sin post 19 december och lämnade posten vakant. 

Valberedningen har bestått av Roland Ros (sammankallande), Krister Nilsson samt Niclas Johansson.  

Revisorer har varit Per-Erik Henriksson, Helena Linder samt suppleant Siv Rundgren.  

Ansvarig redaktör (webmaster) för vår hemsida har Thomas Alexandersson varit och för Hjulhuset 

Lasse Höjer, fram till årsskiftet då han meddelade sin avgång. Därefter har ordföranden agerat 

tillförordnad redaktör.  

Antalet medlemmar var vid verksamhetsårets början 259 styck och vid dess slut 243 styck.  

(Kassören bedömmer dock att det bör inkomma ytterligare ca 30 betalande inom kort) 

Under ledning av vår kassör, Thomas har vi införskaffat och driftsatt ett nytt system för medlems-

hanteringen. En stor eloge är han värd för det fina arbete han lagt ned för föreningens bästa. 

På grund av den rådande epidemin har varken ECCR eller andra större träffar genomförts. Dock har 

det genomförts fyra ”Corona-anpassade” träffar, en i höstas och tre under våren. 

Styrelsen och övriga förtroendevalda har sedan årsmötet genomfört ett internat med inriktning 

styrelseutveckling. Glädjande var samtliga utom tre med. Styrelsemöten har avhållits digitalt via en 

mötes-app, vilket visat sig fungera mycket bra. I princip har det hållits ett möte i månaden. 

Verksamhetsplanen 2020/2021 har till största delen uppfyllts. 

Tyvärr har dock inte föreningen kunnat fira sitt 30 års jubileum, av kända orsaker.  

 

Leksand 2021-06-01. Conny Thunlund 

 

Övriga styrelsen: 

Thomas Alexandersson 

 

 

Dan Byström 

Per Jönsson Janne Öberg 

 

 
 

DocuSign Envelope ID: A9A308D0-9336-4C94-880C-4E18E80BCDE2


		2021-06-07T07:23:07-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




