
Styrelsen för Club Knaus of Sweden:
373 Ordförande Bo Meuller 035- 481 82,  070 639 81 83 

b.meuller@telia.com

319 Tf Vice ordförande Lars Forsman  08-51 43 02 77, 0705 60 00 04 

IT-ansvarig lasse.forsman@telia.com

351 Sekreterare Marie Pålsson 0451 813 87, 0705 58 13 87

marie.palsson@skane.se

96            Kassör  Per Persson 08-57 03 24 51, 0732 57 63 46   

per.p@swipnet.se

Valberedningen
69 Sammankallande Gösta Myrén 054-83 43 96 

243 Valberedare Karsten Bleckberg 0480-47 93 17, 0705 85 52 

176 Valberedare Claes Haag 08-51 02 32 39

Revisorer
235 Revisor                      Britt-Marie Wahlinder 08-754 27 24, 0706 84 9096

britt-marie.wahlinder@swipnet.se

459 Revisor                     Glenn Abrahamsson 08-54 06 34 85

Är det möjligt …. kommer tomten?

Har vi varit så snälla?



Bästa medlemmar! 

Ordförande har ordet
Det måste bli jul för att vi ska få en ny vår. Har någon filosof sagt. Vi som 

var med på Elmia fick en fantastisk beskrivning av vår nästa 

årsmötesplats. Vårat värdpar började beskrivningen med ”världen” och 

resten får ni gissa själva men vem leder bandyallsvenskan!!??

Vintern är en underbar campingperiod och kommer att utnyttjas av

många. Isfiske, skidåkning och umgänge vid grillen bland annat, är något 

vi sysslar med. För Er som inte nyttjar ekipaget under vinter är det något 

ni bör prova på då det är en ytterligare dimension på campinglivet. Vi är 

ganska många som campar även på vintern så ni kommer i gott sällskap. 

Till sist önskar jag Er alla en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Vi ses och hörs, rulla lugnt!

Bo Meuller

Gå in på vår hemsida www.clubknaus.se och se senaste nytt.

Medlemsavgift för 2008
….250 kronor inbetalas senast 2007-12-31 på klubbens plusgiro 

59080-2. Glöm inte att ange Ert CK-nr och avsändare. 

Inbetalningskort bifogas.

Medlemsinformation och info på mailen
Vill du ha medlemsbladet och övrig klubbinformation via mailen

meddela ditt CK- nummer och namn till info@clubknaus.se så får du 

info direkt på mailen snabbt och enkelt.

Nästa årsträff
… blir i Motala och träffvärdar är Margareta och Bo Lindberg (CK

429) så boka redan nu in 2008 års Kristi himelfärdshelg som infaller 

väldigt tidigt nämligen den 30 april till och med den 4 maj. Program 

och platsinformation kommer med  nästa utskick.

Kents informationsruta
Den som väntar på något gott .. väntar aldrig för länge. I nästa

utskick kommer lite information hälsar Kent.

Redaktör

Birgitta Meuller


