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

b.meuller@telia.com

351 Sekreterare Marie Pålsson 0451 813 87, 0705 58 13 87
marie.palsson@skane.se

Vice Ordförande Vakant 

96 Kassör Per Persson 08-57 03 24 51, 0732 57 63 48
per.p@swipnet.se

319 Ledamot IT-ansvarig  Lars Forsman  08-51 43 02 77, 0705 60 00 04 
lasse.forsman@telia.com

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

Foto: Glenn och Marie Abrahamsson

Nye ordföranden rättar till Knausflaggan på Ugglarps 
camping medan sekreteraren tar sig en funderare i solen.



Bästa medlemmar! 

Ordförande har ordet
Jag vill passa på att tacka för förtroendet. Den nya styrelsen har drabbats 
av ett olyckligt avhopp då Hans Berlin lämnat styrelsen den 12 juni 2007 
med omedelbar verkan. Hans har varit redaktör, vice ordförande samt 
skött medlemsregistret och utsändning av medlemsbladet. Då han så 
abrupt lämnat oss har problem uppstått med att få fram medlemsregistret,  
skriva och sända ut medlemsbladet. Trots detta ser jag ljust och positivt 
på framtiden tillsammans med den nya styrelsen och alla medlemmar.
Först och främst träffas vi på Elmia i Club Knausbyn på område 1 och i 
”Knaus montern”.
Vi ses och hörs, rulla lugnt!
Bo Meuller

Nu är sommaren här
…solen skiner och det är varmt ( i alla fall i Steninge). Vi har en underbar 
period framför oss med semester, camping och bad. NJUT och ta till vara 
denna ljusa sköna sommartid!

Avhopp
Hans Berlin har avsagt sig sin plats i styrelse med omedelbar verkan. 
Detta innebär att jag, Birgitta Meuller, kommer att tills vidare skriva 
medlemsbladet tills styrelsen har diskuterat frågan.

Årsmötesträffen i Ugglarp
…gick av stapeln med blandat väder och många glada skratt. Vi hade 
turen att få vara i en lokal på kvällarna, så det var varmt och gott. Mer 
information och bilder från årsträffen finns på vår hemsida 
www.clubknaus.se under fliken Träffar och resor.

Årsmötesprotokollet
…har tyvärr inte blivit klart ännu varför det kommer att sändas ut med 
medlemsbladet i augusti - september -07.

Lite information från årsmötet
Club Knaus går nu in i en ny ”era”! Efter 16 år lämnar Maj och Kent 
sekreterare och ordförandeposterna. Årsmötet tackade av dem med en 
blomma och en minnesgåva.

Till ny ordförande valdes Bo Meuller (CK373) och till sekreterare Marie 
Pålsson (CK351) båda under två år. Till sammankallande i valberedning-
en valdes Gösta Myrén ( CK69), omval på Karsten Bleckberg (CK 243)
samt ny valberedare Claes Haag (CK 176) alla på ett år. Till lotteri-
ansvarig valdes Jeanette Haag (CK176). Till revisor valdes Glenn 
Abrahamsson (CK459) i två år. 

Nästa årsträff
… blir i Motala och träffvärdar är Margareta och Bo Lindberg (CK 429) 
så boka redan nu in 2008 års Kristi himelfärdshelg. 

Medlemmar
Missa inte chansen att träffa likasinnade utan delta på våra träffar. Hoppas 
vi ses på Elmia, tveka inte ta gärna kontakt med oss i Club Knausbyn på 
område 1.

Kents informationsruta
Här skulle förre ordförande Kent Abrahamsson skrivit lite om Knaus-
vagnar men .. semestern kom emellan och resa med husvagn. Den som 
väntar på något gott får se fram mot nästa medlemsblad för då kommer  
information från Kent om vad som hänt på Knaus/Eifellandmarknaden.

Tf. redaktör
Birgitta Meuller


