Årsberättelse Volvo Personalklubb Verksamhetsåret 2021
Ett år till har gått där jag har haft nöjet att vara ordförande – tackar för det förtroendet. Vill också
tacka alla medlemmar för er support, deltagande i våra aktiviteter och hoppas att vi kommer att ses
mer under detta år.
Ytterligare ett tufft år i pandemins tecken – vilket såklart har påverkat allt vi gör inom Volvo
Personalklubb – både vad det gäller aktiviteter och uthyrning av våra objekt.
Uthyrningen under året har varit enligt nedan i antal veckor, vilket är en ökning från förra året.
Båstad 33 veckor
Fuengirola 13 veckor
La Zenia 5 veckor
Stöten 26 veckor
Gyllebo 29 veckor
Hahnenklee 2 veckor
Lofsdalen 27 veckor
Mandelieu 4 veckor
Berlin 1 vecka
Är det någon av er medlemmar som känner till något objekt som vi kan hyra framöver – kontakta
gärna någon i styrelsen med förslag – fler vinterobjekt efterfrågas både i Sverige och utomlands.
Fortsatt en del arbete med att betala tillbaka hyresavgifterna för alla avbokningar. Vi har inte kunnat
öppna upp receptionen ännu för att få hjälp med adminstrationen av vårt arbete.
Nyckelskåpen på alla svenska objekt har fungerat utmärkt och har ju minskat behovet av en person
som sitter i receptionen och lämnar och tar tillbaka nycklar. Viss nyckeladminstration finns kvar för
de utländska objekten. Detta har skötts av styrelsemedlemmar, liksom adminstrationen av mail lådan
och frågorna från vår hemsida, svara i telefon (vilket har ökat rejält). För vissa av oss har detta tagit
mycket av vår fritid men har fungerat bra men är självklart något som inte håller i längden.
Vi har börjat dra igång lite aktiviteter nu och hoppas och tror att vi kan börja öka upp detta mer
under hösten. Mer information om kommande aktiviteter kommer att återfinnas på vår hemsida och
inbjudan kommer att skickas ut som vanligt.
Vi höll ju igen lite med events under 2021 pga pandemin, men det blev några saker trots allt
•
•
•
•

Julkonserter tillsammans med Estradkören i Annedalskyrkan under december, alltid lika
uppskattat!
AW på Comfort hotell, 26 nov med bra deltagande och uppskattad buffé.
Under After Worken ovan, frågade vi om input till nya aktiviteter, fick in massa nya förslag vilka kan dras igång under 2022 när vi nu är i normalläge igen.
Erbjudande till våra medlemmar om brak paket för showen ”Gott och Blandat” med JAN
RIPPE & PER FITZELL OCH DEN OFATTBARA ORKESTERN i Linköping och under januari och
februari – 22, inkl mat och supé

Arbetet med att samordna och skriva avtal med gamla och nya hyresvärdar fortsätter.

Avslutningsvis vill jag tacka medlemmarna för fortsatt förtroende för Volvo Personalklubb och att de
flesta har valt att vara kvar som medlemmar och att medlemsantalet ökar sakta men säkert vilket är
ett gott tecken. Idag har vi nästan 700 medlemmar vilket vi såklart är glada för.
Tyvärr kommer vi att bli tvungna att höja avgifter för medlemmar inom VCC pga att VCC inte
subventionerar detta längre – vilket AB Volvo gör. Ökningen kommer att vara 175 SEK – vilket
innebär att VCC medlemmar kommer att få betala 535 SEK. Om detta löser sig under hösten så
kommer detta naturligtvis inte att ske.
Jag vill också tacka styrelsen för allt extra arbete ni har gjort under året och hoppas på ett bättre
2022 med hjälp av nya styrelsemedlemmar så hoppas vi på det. Under året har vi haft nöjet att
välkomna två nya styrelsemedlemmar, Jari Högnedal och Jan Näzell.
Göteborg den 22 april 2022
Marie Wolmesjö
Ordförande Volvo Personalklubb

