
373  Ordförande:   Bo Meuller                      035-481 82   
        b.meuller@telia.com                              070– 639 81 83 
429  Sekreterare:  Margareta Lindberg  
        bolero@boremail.com         
96    Kassör:          Per Persson                    08-57 03 24 51 
        per.p@swipnet.se                                  073– 257 63 46 
459  V.ordf o It:    Glenn Abrahamsson       08-54 06 34 85 
        glenn@spanlot.se 
        Redaktör 
554  Karin Larsson-Lindgren                           0418-43 56 06  
        karin@larsson-lindgren.se                      0760–16 34 50 
 
        Valberedningen 
69    Sammankallande  Gösta Myrén         054-83 43 96 
493  Valberedare        Jörgen Lundberg     0500-48 45 35, 0706-98 45 35 
    
         Revisorer 
 235     Revisor    Britt-Marie Wahlinder 08-754 27 24, 0706 84 90 96 
                 britt-marie.wahlinder@swipnet.se 
 227     Bengt Ensgård                            0171-51777, 070-8169993  
 

Styrelsen för Club Knaus of Sweden 

Rulla lugnt i sommartrafiken 

 

 
 



Hej alla Knausare! 
Tjugoårsjubileet är avklarat och blev Jättetrevligt. Nu siktar 
vi vidare, bl.a. diskuterade vi på årsmötet om att införa 
”Stödmedlem”, vilket ska innebära att en f.d. Knausmedlem 
som tvingats att lämna klubben p.gr. av att dom inte funnit 
någon planlösning hos Knaus, som inte passar deras behov 
och därför bytt märke, men har fortfarande ”hjärtat” kvar hos 
oss och delar klubbens intressen och verksamhet. Dessutom 
är dom presumtiva Knausköpare. En stödmedlem är inte röst-
berättigad, kan inte ingå i styrelsen men delta i övrig verk-
samhet. Årsmötet gillade förslaget och styrelsen ska arbeta 
fram en skrivning för stadgeändring och kalla till ett extra 
årsmöte för att ev. godkänna denna. Extra årsmötet ska hållas 
i knausbyn på Elmia. Valberedningen lyckades inte att hitta 
en ny kassör, efter mycket övertalning ställde Per upp igen, 
men vill avgå, så nu vädjar jag till er alla att hjälpa valbered-
ningen att hitta en ny kassör till nästa årsmöte på Åland!   
Ha nu en riktigt skön sommar! Vi ses på Elmia. 
 
Rulla Lugnt! Bosse 

Ordförande har ordet 

Med detta utskick bilägges årsmötesprotokoll samt medlems-
förteckning och ekonomisk redogörelse för 2009. 
För att vi skall kunna underhålla medlemsregistret och skicka ut det 
per e-post  i framtiden ber vi er anmäla er e-postadress via hemsi-
dan. Ni som inte har någon e-postadress kan anmäla till klubben så 
får ni medlemsregistret via post. Vi tänker på miljön. 

Elmia 9 – 12september 2010 
Våra Elmia-biljetter är slut, men man kan alltid anmäla sig  
till reservlistan ifall någon hoppar av 

Detta utskick är kallelse till extra årsmöte ang stadgeändring. Mö-
tet avhålles lördagen den 11 sept. kl 16.00 i Knausbyn på Elmia 

Vid pennan: Karin Larsson-Lindgren CK554 

Kort rapport från 20 års jubiléet 
Club Knaus 20-årsjubileumfirades i Skövde på Billingen 
stugby och camping  mellan den 13maj och 17 maj 2010 
Onsdagen var det inkörning och det var 14 ekipage som an-
lände med humöret på topp och dagen avslutades i camping-
lokalen. Vi rekommenderar varmt campingen som är service-
vänliga och mycket tillmötesgående. Club Knaus första års-
möte var på Billingen i Skövde och det var extra roligt att en 
av deltagarna som var med och startade kubben då fanns med 
nu. Vi var 4 generationer med på träffen där den äldsta är 
80+ och den yngsta 7 år.  
Torsdagen började med information av träffvärdarna Annika 
och Jörgen. Vi köpte lotter till vårt dignande vinstbord med 
lottdragning på lördag. Redan nu var det högt till tak och alla 
hade förväntningar. Vi började med en tipspromenad som 
rörde året när Club Knaus startade, 1990. Vem kommer ihåg 
t.ex. vad 1 liter mjölk kostade 1990. Inte var vi många som 
lyckades pricka rätt (svaret är c:a 5:49). Efter tipsrundan runt 
den lilla sjön blev det korvgrillning. Kvällen avslutades med 
knytis i lokalen med mycket skratt och värme.   
Fredagen inleddes med fria aktiviteter för att göra Skövde 
med omnejd. Alla var tillbaka i god tid till vår gemensamma 
buffé som serverades i campinglokalen vid ca 18.30.  
Lördag var dagen förårsmöte, där vi bland annat beslöt att 
nästa årsmöte ska vara på Åland, direkt efter började vi äta 
av de fina tårtorna och sedan var det dags för lotteri-
dragning. Dels på de lotter vi köpt och dels på medlems-
lotteriet där importören Olle Bergholm skänkt vinsterna. Vid 
18 tiden blev det långbord ute då vädret var på vår sida.  
Söndag var det dags för hemfärd och alla skiljs åt men vi ser 
fram mot nästa träff som blir i vår lilla by på Elmia till hös-
ten. Än en gång stort tack till Jörgen och Annika för en jätte-
trevlig träff, samt Olle Bergholm för de skänkta priserna 
 
 


