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Caravan Club of Sweden Norrbottensektion 

Verksamhetsberättelse 2022. 

Inledning 
Vi är en ideell förening för alla intresserade av det rörliga friluftslivet. Vi varken äger eller 
driver en egen camping men har samverkansavtal med campingar och företag i länet som 
erbjuder Caravan Club medlemmar rabatter vid besök och inköp. 
Vid årsskiftet hade vi 617 medlemmar. 

Styrelse 
Under året har styrelsen genomfört 4 st protokollförda möten och bestått av följande 
personer: 
Ordförande:  Kjell Mäki,  Vice Ordförande: Kjell Eriksson, Ekonomiansvarig: Anders Spets, 
Sekreterare: Anette Lund, Ledamöter: Lars-Erik Lindvall, Rolf Rönnberg och  
Vivianne Karlsson 

Firmatecknare 
Ordförande och ekonomiansvarig har var och en för sig ägt teckningsrätt för firman samt 
rätten att förfoga över sektionens medel.              

Revisorer 
Reinhold Wennström och Alf Hansson har varit föreningens lekmannarevisorer. 
Kurt Turtola har varit revisorssuppleant. 

Valberedning 
Sune Vikström (sammankallande), Bertil Hannerfors och Hans Jörnegård. 

Adjungerade befattningshavare 
Redaktör FMC & BD-Nytt, Webbmaster: Åke Pettersson,  Avtalskontakter: Stig Svanberg, 
Företagskontakter: Hans Jörnegård, STORA NOLIA: Kent Holmgren, Teknisk support : 
Husvagn, husbil/bodel: Johan Isaksson, Husbil/bildel: Esa Makslahti 

Sektionen har varit representerad vid 
Riksårsstämma samt ordförandekonferenser och ordförandemöten både digitalt och 
fysiskt. 

Aktiviteter 
De tre, av träffgruppen planerade och ledda, medlemsträffarna genomfördes den 27-29 
maj i Storforsen, den 17-19 juni i Sikfors och den populära surströmmingsträffen i 
Kukkolaforsen den 26-28 augusti. Säsongen avslutades med Luciafika i Ersnäs den 10 
december. Samtliga träffar har varit efterlängtade och mycket välbesökta av både nya, 
nygamla och av medlemmar som årligen deltagit på våra träffar. Den traditionella 
inledande grillkorven på träffarna ersattes med kolbullar på Sikforsträffen och stekt Pitepalt 
i Kukkola. Många deltagande medlemmar har spontant ställt upp och hjälpt till på träffarna.  
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Vi representerade även Caravan Club på STORA NOLIA i Piteå den 6-10 augusti och 
hade många mycket trevliga och nöjda besökare i vårt mässtält. Intresset för Caravan 
Club var stort och vi rekryterade ett tjugotal nya medlemmar under mässdagarna. 

Samverkansavtal 
Under året har styrelsen både uppdaterat, avslutat och tecknat nya avtal med campingar 
och företag. Vi har pågående och tecknade samverkansavtal med 14 campingar och         
8 företag. 

Nyhetsbrev/Medlemsinfo/Diskussionsforum  
Vi har deltagit i digitala Teamsmöten med det centrala redaktionsteamet, redaktörer och 
styrelsemedlemmar från övriga sektioner samt medlemmar ur riksstyrelsen RS. Dessa 
möten har resulterat i en uppdatering av Fritidsmagasinet Caravan och den nya utgåvan  
av Campingkatalogen Mobil Fritid där även vår sektion numer ingår. I tidigare utgåvor av 
Campingkatalogen fanns inte vi med då vi inte hade egen camping. Nu presenterar vi 
utbudet i hela Norrbotten och hänvisar besökare till våra avtalsparter. 
Vi uppdaterar kontinuerligt vår hemsida, Facebooksida och våra nyhetsbrev.  Syftet är att 
bättre kunna erbjuda våra medlemmar bästa möjliga information och insyn i våra 
verksamheter.  

Styrelsen riktar härmed ett varmt tack till Er medlemmar, campingar och företag vi 
samarbetar med och alla som på ett eller annat sätt stödjer vår verksamhet för det gångna 
verksamhetsåret och hoppas på trevliga möten och ett fortsatt bra samarbete under 2022. 

För Caravan Club of Sweden, Norrbottensektion. 
2022-03-10 

……………………………… ………………………………. 
Kjell Mäki Kjell Eriksson 

……………………………… ……………………………….. 
Anders Spets Anette Lund 

……………………………… ……………………………… 
Lars-Erik Lindvall Rolf Rönnberg 

………………………………. 
Vivianne Karlsson


