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Styrelsen för Club Knaus of Sweden 

Snart kan vi åter igen njuta av sol och värme 
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Ni kommer väl ihåg att boka in Kristi himmelsfärdshelgen 
2011 
KNAUS- klubbens årsmöte på Åland 01-05 JUN 2011  
Träffen ordnas på Alebo Camping i Eckerö.  
Fasta punkter på träffen är lottförsäljning och information på tors-
dag, gemensam middag på fredag samt årsmöte och lotteridragning 
på lördag. Vad vi hittar på därutöver återstår att se 
Det står var och en fritt att komma till Åland tidigare och avresa 
senare, priset på campingen är 15,- euro per extra dygn och betalas 
direkt till Alebo.  
Anmälan om extradygn görs till Tryggve, tel nr +358 18 35334 
eller email: tryggve.gustafsson@aland.net så meddelar han cam-
pingen.  
Transportmedel till/från Åland är antingen Vikinglinjen Stock-
holm/Kapellskär-Mariehamn eller EckeröLinjen Grisslehamn-
Eckerö.  
Återkommer om sista anmälningsdag och med utförligare program!  
 
VÄLKOMNA  
Ulla o Tryggve medlemsnummer 499 

Ordförande har ordet 

Vilket uppvaknande, känslan av midsommar och Elmiaträff har 
dödats av snöstorm och arktisk kyla. Tanken på vårt 20-årsfirande 
och kommande träff på Åland får hjälpa till att värma oss. En del 
av oss kanske har anpassat campingfordonen för vintern och sitter 
och myser i någon snödriva. 
Vårt 21:sta år börjar snart med bl,a en stadgeändring under para-
grafen 2 Medlemmar, vilket innebär att gamla medlemmar kan 
återvända till oss som stödmedlemmar om dom nu inte har ett 
Knausfordon. Jag vill vädja igen till er alla att hjälpa valbered-
ningen med förslag till en ny kassör. 
Med frost i skägget Önskas Ni alla en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT NYTT ÅR! 
 
Rulla lugnt! 
Bo Meuller 

Bifogar inbetalningskort för 2011, 250kr betalas in på  
Postgiro 590 80-2, ange namn och CK-nummer 

Vid pennan: Karin Larsson-Lindgren CK554 

Lite information från Elmia 
Återigen vajade Knausflaggan på Elmiaträffen. Vi var 15-tal 
ekipage som anslöt sig runt bordet och inmundigade den 
goda mackan med vidhängande öl, för vilket vi tackar vår 
importör Olle Bergholm. Kent informerar att Lars Bergholm 
är på semester så Kent´s knausgodis utgår men det han vet är 
att Knaus Exclusive har blivit en succé. 
Det avhölls också ett extra årsmöte angående stadgeändring 
om stödmedlem. Mötet beslöt enhälligt enl. följande: 
Stödmedlem: För att bli stödmedlem måste man ha varit 
medlem i Club Knaus of Sweden, men av någon anledning 
bytt märke, eller gör ett uppehåll men fortfarande sympatise-
rar med klubbens intressen och verksamhet. En stödmedlem 
är inte röstberättigad, kan ej heller ingå i styrelsen men får 
deltaga i övrig klubbverksamhet. 


