
   
 
 

 

1 28 juli, 2021 

 
 
Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2021 
- Beslutad av styrelsen den 28 juli 2021 
 
 
 

Verksamhetsplanen skall vara till ledning för styrelsens och medlemmarnas prioritering 

av insatser för Svenska Volvo C70 Klubben. Verksamhetsplanen fastställs av 

styrelsen minst en gång årligen. 

 

Verksamhetsplan för 2021: 

Föreningsstämman 2021 hålls i Ängelholm den 28:e augusti, som en del av årsmötet 

2021. Det blir studiebesök på CARESTO bilbyggare på fredagen och en cruising på 

vackra Bjärehalvön på lördagen. Det kommer att finnas möjligheter för övernattning(ar) 

fredag-lördag, lördag-söndag eller fredag-söndag på Valhall Park Hotell. Föreningen 

kommer då också att fira sitt 10-årsjubileum med en festlig jubileumsmiddag på 

lördagskvällen. 

 

Dessutom skall det, om möjligt på grund av vid varje tidpunkt gällande Covid-19 

restriktioner, ordnas träffar i de fyra regionerna, Syd (Skåne, Blekinge, Halland och 

Småland), Väst (Västra Götaland, Värmland), Öst (Stockholm, Uppsala, Västmanland, 

Närke, Södermanland, Östergötland och Gotland) och Nord (Dalarna och Norrland). 

Regionträffarna är en prioriterad del av klubbens verksamhet. 

 

Föreningen ska ytterligare synliggöras genom att deltaga på bilträffarna Tjolöholm, 

VROM (Volvo Rendezvous and Owners Meeting) i Göteborg samt Vallåkraträffen. När 

denna Verksamhetsplan fastställs så har föreningen blivit informerade om att VROM 

och Tjolöholm är inställda även 2021. Däremot så planeras Vallåkraträffen att 

genomföras i september. 

 

Det fjärde danska C70-mötet (på Själland) som först var planerat att genomföras i juni 

2020, blev först flyttat till juni 2021 och har nu flyttats ännu en gång till 2022 på grund 

av Covid-19. Även det Nordiska mötet är framflyttat till 2022, på grund av den 

pågående Coronapandemin. 
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Från den 1 maj 2021 så har föreningen en mötesförsäkring (olycksfallsförsäkring) som 

gäller för medlemmar som är folkbokförda i Sverige och som finns nämnda vid namn i 

föreningens medlemsregister till, under och från officiella träffar inom Norden, som 

anordnas/sanktioneras av föreningen. 

 

Hemsidan ska vara levande och uppdateras ofta. För att aktivera hemsidan ska 

intressanta inlägg på Facebookgruppen regelbundet läggas in på hemsidan, så att 

medlemmar som inte är med i Facebookgruppen kan ta del av diskussionerna. 

 

Medlemstidningen, C70 Magazinet, ska ges ut med 4 nummer, varav ett 

dubbelnummer och distribueras till medlemmarna. 

 

Teknisk support ska fortsatt vårdas med förmedling av kontakter mellan medlemmar 

och C70-experter samt andra med specifik kompetens. 

 

Klubben ska fortsatt verka för en ökad samverkan med övriga Volvomodellklubbar 

som Amazonklubben, PV-klubben, P1800-klubben, 140-klubben, 480-klubben, 

Storvolvoklubben och Volvo Heritage. Klubben ska aktivt representeras i SVIS. 

 

Klubbens regionala träffar ska fortsatt vårdas. Föreningen ska fortsatt satsa på kvalitet 

i stället för kvantitet avseende träffar.  

 

Föreningen ska vid varje tidpunkt följa de direktiv, restriktioner och rekommendationer 

som lämnas av myndigheter och regeringen angående begränsningar av 

verksamheter i Sverige, på grund av den pågående Coronapandemin. 


