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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 2022 

 

Föreningsstämman 2022 hålls i Trollhättan den 14:e maj, som en del av det 

kombinerade Årsmötet/Nordiska mötet 2022, 13–15 maj, i Vänersborg/Trollhättan. Det 

blir studiebesök & föredrag på SAAB Museum, cruising i de vackra omgivningarna 

samt gemensam middag med bland annat ett intressant föredrag av en av våra 

hedersmedlemmar, som var ”med från början” av C70-historien, på lördagen. På 

söndagen är alla som vill välkomna att göra en gemensam bilfärd i kortege till 

Skärhamn och Nordiska Akvarellmuseet. Det kommer att finnas möjligheter för 

övernattning(ar) på Quality Hotel Vänersborg. Vår regionansvarige för Väst har 

huvudansvaret för planeringen och sammanhållningen. Vår ordförande guidar oss 

genom middagen på lördagskvällen. 

 

Det kommer också att anordnas planerade träffar av våra regionansvariga 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).  

 

En glädjande nyhet för året är att det dessutom kommer att arrangeras lokala 

planerade träffar av våra nyutnämnda träffansvariga för olika distrikt i Sverige. För 

närvarande (12 mars 2022); Halland, Norr- & Västerbotten samt Östergötland.  Det 

kommer även att genomföras mer ”spontana” träffar, som kommer att annonseras ut 

på Facebook och via mejl till medlemmarna. Region/träff-ansvariga kommer att få 

disponera över en egen liten budget, att användas på bästa sätt vid träffarna. 

Regionala/lokala träffar är en prioriterad del av klubbens verksamhet. Inte minst efter 

två år då utbudet av träffar har varit mycket begränsat på grund av pandemin. 



   
 
 

 

2 March 12, 2022 

 

Föreningen ska ytterligare synliggöras genom att delta på bilträffarna Tjolöholm, 

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

Styrelsen utser ansvarig(a) för respektive träff.  

 

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

2020, kommer nu att gå av stapeln under helgen 17–19 juni. 

 

En uppdaterad möteskalender för 2022 kommer att finns på hemsidan, skickas ut i 

våra nyhetsbrev och även annonseras i C70 Magazinet. 

 

Hemsidan ska vara levande och hållas uppdaterad. Vi kommer att introducera en 

sluten Facebookgrupp, enbart för föreningens medlemmar, vid sidan av den öppna 

Facebookgruppen.  

 

Teknisk support ska fortsatt vårdas med förmedling av kontakter mellan medlemmar 

och C70 experter samt andra med specifik kompetens. Medlemmar som väljer att gå 

med i den slutna C70 Facebookgruppen, kommer att ha exklusiv tillgång till teknisk 

C70 spetskompetens. 

 

Medlemstidningen, C70 Magazinet, ska ges ut med 4 nummer, och distribueras till 

medlemmarna. Föreningen har ansök hos PRV om, och blivit beviljade, ett 10-årigt 

utgivningsbevis för C70 Magazinet. 

 

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. 

 

Föreningen ska vid varje tidpunkt följa eventuella direktiv, restriktioner och 

rekommendationer som lämnas av myndigheter och regeringen angående 

begränsningar av verksamheter i Sverige, på grund av Covid-19 eller andra orsaker. 

 

Vi ser fram emot ett aktivt och spännande år i föreningen. 


