
    

 

 

 

NORRLANDS MOTORHISTORIKER 
Örnsköldsviks Sektionen 

 

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 bestått av: 

Ordförande:  Roland Sjölander 

Vice ordf: Lars Nylund 

Sekreterare: Lars Strand 

Kassör: Arne Fahlén 

 

Ledamot: Enar Sjölander 

Ledamot: Niklas Nyström 

Ledamot: Staffan Häggström 

 

Ledamot: Kent Lindberg 

Ledamot: Bertil Nordin 

 

Suppleant: Unnie Malmén 

Suppleant: Pia Molin 

Suppleant: Katarina Thors 

Suppleant: Börje Näsman 

 
Vi är nu (januari 2017) 510 medlemmar i sektionen, en ökning med 67 medlemmar under 2016. Den fortsatt 

gynnsamma medlemstillströmning ser styrelsen som ett kvitto på en bra verksamhet. 

 
Styrelsen har haft två protokollförda möten under året samt 3 planeringsmöten inför Örnstråket samt några 

arbetsträffar. Vi har liksom tidigare år anordnat träffar och studiebesök för våra medlemmar. Det har varit välbesökta 

arrangemang! Sommarutflykterna samt onsdagsträffarna har dragit 30-40 fordon / tillfälle och studiebesöken har 

överträffat alla förväntningar i antalet deltagare. 
 

Vi har även i år genomfört Örnstråket som hade sitt 20-årsjubileum med 120 startande fordon.  

Vilket firades med ett extra påkostat rally samt reducerad anmälningsavgift.  
 

Vi har ordnat utbildningskväll för de som var intresserade att ta körkort för tyngre släp. 

 
Sektionen samarbetar en ggr per år med Rotary vid "Minnenas kväll". Mån 30 maj deltog 36 medlemmar i sektionen 

med sina fordon och skjutsade 96 personer (pensionärer) från åtta äldreboenden till underhållning och kaffe på Brux. 

 
Under året har vi, förutom eget årsmöte, haft följande arrangemang för medlemmarna: 
19 mars  Bussresa till moderklubbens årsmöte i Lycksele. 

20 april  Företagsbesök hos Intek, Batterilagret och Alenius inc. 
11 april  Bilprovningen besiktningskväll  

18 maj  Vårupptakt  

24 maj  Utbildningskväll om att köra tungt släp. 

30 maj  "Minnenas kväll" samarbete med Rotary 
  6 juni  Örnstråkets jubileumsrally 

18 juni   Deltagande vid motorträff på Olofsfors bruk 

14 augusti  Mopedrallyt Blåröken 
8 oktober  Bussresa till Arnold Sundströms samlingar, klockmuseet i Skedom samt BOX destillery. 

30 november  Hjulgröt på Solängetstravbana 

 

8 juni -31 aug   Onsdagsträffar Friluftscentralen, varav fem med utflykter  
6 juli  Stadsrally 

13 juli   Sidensjö bygdegård i Grindnäset på deras bilcafé 

20 juli   Utflykt till Bruksmuseet i Köpmanholmen 
21 juli  Utflykt på moped i Höga Kusten 

10 augusti Utflykt till Fiskevistet och surströmmingsmuséet  

 
 

Örnsköldsvik den 7 januari 2017 

 

 
Lars Strand   Roland Sjölander 

Sekreterare   Ordförande 
 


