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Våra återförsäljare för Pilote/ medlemmar i Club Pilote 
 
 

 

 

  Finns i Linköping,                            Medl.nr ÅF1 

  tel.nr 013-362090/ 013-163600 verkstad 

   

 

  

 

  Finns i Jönköping,                            Medl.nr ÅF7 

  tel.nr 036-4400043, 073-4282222 

 

  

  Finns i Stenungsund,                        Medl.nr  ÅF9 

  tel.nr 0303-19600 

 

 

  Finns i Karlstad/ Hammarö               Medl.nr ÅF8    

Tel.nr 054-524666, 070-847253 

  

 

  Finns i Kristianstad,                          Medl.nr ÅF6 

  tel.nr 044-245690 

 

 

  

 

  Finns i Bockara,                                Medl.nr ÅF4 

  tel.nr 0491-52210, 070-5631367 

 

  

 

  Finns i Borås,                                     Medl.nr ÅF3 

  tel.nr 033-104880, 070-8860096 

   

 

 

  

  Finns i Bålsta,                                   Medl.nr  ÅF2 

  tel.nr 018-386969, 0171-59499, 070-7803909 

 

 

 

 

 

NAVIS MASKIN & MARIN AB       Medl.nr ÅF10 

  

  Finns i Luleå 

  tel 0920-222 111 
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Styrelsen 
 

Ordförande:   Magnus Gustavzon, tel 070-209 20 57 

Vice ordförande:  Gösta Carlson, tel. 0140-50057 

Sekreterare:   Ann-Gerd Abrahamsson, tel 0320-12682 

Kassör:    Eva Bonnevier tel. 070-545 07 47 

          E-post: clubpilote@gmail.com   (ny mailadress) 
          
Ledamot:      Göran Andersson, tel 073-349 76 20 

Ledamot:      Denis Klase, tel 0491-924 09 
 
Ansvarig utgivare: 
Magnus Gustavzon 
E-post: teamgesse@live.se 
 
Redaktör: 
Renée Gullman, Uddevalla, tel. 070-662 29 14 
E-post: renee.gullman@gmail.com 

 
Ansvarig för vår hemsida: 
Torbjörn Nyström, Kisa      Tel. 076-170 20 90 
E-post: sternny@hotmail.com 
 
Tryckning: Mälartryck AB, Eskilstuna. 
 
 
Piloteklubben är en intresseorganisation öppen endast för ägare till Pilote, Le 
Voyager och Bavaria husbilar. Vi vill göra husbilsåkandet och campandet så 
trevligt som möjligt. Därför ordnar vi träffar och resor till olika platser i Sverige 
och Europa. Vi ger också varandra tips om hur vi ska få ut mest av våra husbilar 
och resor. 
Medlemsavgiften är endast 250:-/år.    ( 1/6-31/5 ) 
Anmälningsavgiften är 100:- och för denna får du en medlemsdekal inkl ditt 
medlemsnummer att sätta på bilen. Totalt för ny medlem: 350:- som kan sättas 
in på plusgiro nr: 22 87 77-9  Club Pilote of Sweden. 
Anmäl enkelt på vår hemsida www.clubpilote.se , medl.reg. sköts av vår kassör 
Eva Bonnevier. 
 

Vid egen efterbeställning av medlemsdekaler, pris 175 kr, kontakta:                  
almquist. gunnar@gmail.com 
 
OBS !!!  Glöm inte att meddela vår kassör Eva ändrade 
medlemsuppgifter som nytt registreringsnummer, nytt 
telefonnummer eller ny mail-adress. 
 

mailto:clubpilote@gmail.com
mailto:teamgesse@live.se
mailto:renee.gullman@gmail.com
mailto:sternny@hotmail.com
http://www.clubpilote.se/
mailto:almquist.%20gunnar@gmail.com
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Ordföranden har ordet      

 
 
 
 
Hästholmen juli 2019 
 
 
 
Semestertider och ny husbil lagom till sommaren. 
 
I slutet på maj hämtade vi en ny Pilote 781c som nu har testats ordentligt på 
en norrlandstur. 
 
Vi började med Storforsen som var riktigt mäktig att se. 
Resan gick vidare till Santa Park i Rovaniemi i Finland. Även Santa Park var 
riktigt fint att se. 
 
Sedan körde vi till Ishotellet i Jukkasjärvi som nu under sommartid även har 
kalla rum för uthyrning samt guidade turer. Väl värt ett besök. 
 
Sedan körde vi in i Norge till Senja som är en riktigt fin ö. Men mycket trånga 
tunnlar på ön. 
Efter Senja körde vi längst ut till Å på Lofoten. 
Sedan gick färden sakta hemåt via Bodö samt ett besök på Flatruet. 
Vi körde igenom över 60 tunnlar i Norge. 
Vi har haft riktig tur med vädret under resan som blev 21 dagar. 
 
Frysen fylldes på en del under resan med bleka, makrill och sej då vi även fis-
kade en del i Norge, bra ”landfiske” i Nordnorge. 
 
Nya bilen har funkat bra med bara ett fåtal grejer som ska fixas till inom kort. 
Så vi är helnöjda med nya bilen och har haft en bra sommar. 
 
Hoppas alla ni andra också har haft en bra sommar. 
 
 
 
 
 
Magnus Gustavzon, ordförande   (medlem 700) 
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Redaktörsspalten 

  

                           
 

 

Uddevalla juli 2019 

 

 

Hemma igen efter en ”road-trip” uppåt i landet.   
Första delmålet var Sveriges största vattenfall, Njupeskärsfallet. Stannade vid 
en ”obemannad” camping i Mörkret. Fina platser alldeles vid älven, el fanns 
och torr-toa, betalning per swish alt. kontanter i kuvert. Började att 
promenera därifrån till fallet, men insåg att det inte var helt lätt att hitta. 
Startade upp bilen igen och körde till den stora parkeringen vid 
informationscentret och därifrån blev det en vandring till fallet.  
 
Hade tänkt ta en tur till Grövelsjön, men kollade väderrapporter och det 
spåddes heldagsregn och kyla. Tog istället en annan väg och körde igenom 
Sveriges högst belägna by, Högvålen, fick stoppa för ett flertal ren-grupper på 
vägen och sedan till Tännäs, där Sveriges högst belägna kyrka finns. Tyvärr 
var den ”inplastad” för renovering. Under vidare färd körde vi också genom 
Stensele, stannade till och besökte Sveriges största träkyrka – helt fantastisk!! 
 
Sedan blev det Blå vägen och släktbesök i Tvärålund innan kosan ställdes 
hemåt igen. 
 
Ett flertal trevliga träffar blev det ju också i maj/ juni, så i år har ”huset” fått 
rulla och planeringen är ju ytterligare turer, så vi ses kanske! 
 
 
Ha det gott, 
 

Renée Gullman  (medl 584) 

 

Manusstopp 2019    Beräknad utgivning 

Nr. 1   10 februari   under vecka 9 
Nr. 2  30 april              under vecka 20 
Nr. 3  21 juli             under vecka 33 

Nr. 4  27 oktober              under vecka 47 
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kallelse till årsmöte i club pilote 

 
 
 
Lördagen  14 september kl 18.00, med efterföljande middag 

kl 19.00. 
 
Piloteklubbens årsmöte kommer i vanlig ordning att hållas i anslutning till 
Husvagn- och Husbilsmässan på Elmia, Jönköping. 
 
Även i år hålls mötet, med efterföljande middag, på restaurang Kniv& Gaffel, 
Bataljonsgatan 12 i Jönköping. Restaurangen ligger strax öster om A6-center. 
 
Pris medlemmar 100:-/person, barn halva priset (50:-) 
 
Återförsäljare 100:-/person, max 2 st, för ytterligare är priset 350:-/person. 
 

Anmälan, vilken är bindande, sker till: Ann-Gerd Abrahamsson, 
via email: anngerd.abrahamsson@gmail.com eller 
via telefon: 070-586 16 66.  Lämna namn o medl.nr vid anmälan 

OBS!! senast den  31 augusti 

 
 

OBS!!!    Förskottsbetalning till pg 22 87 77-9, senast 4/9, ange 
medlemsnr på betalningen. 

 
 
Möjlighet finns att parkera husbilar från ca kl 17.00 och över natten på 
restaurangens parkering. 
 
DAGORDNING, ÅRSBERÄTTELSE O EKONOMISK RAPPORT,  
SE SIDORNA 15—18 I DENNA TIDNING. 
 
 
Eftersom vi har medlemmar med doftallergi är det snällt om ni avstår 
från parfymer o rakvatten och annat ”luktagott” på våra träffar. 
 

mailto:anngerd.abrahamsson@gmail.com
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-träff på Öland över Kristi Himmelfärdshelgen 2019 

Så var det dags igen. Det har nästan blivit en vana.  

Janne och jag kom i god tid, redan på tisdagskvällen, till Borgholms Stug och Fiske. Då var 
redan flera husbilar på plats. Fler och fler dök upp. Totalt under helgen var vi 27 bilar. Det 
var många kära återseenden men även flera nya, trevliga bekantskaper. 

    

Gunilla och Sven-Åke Carlsson, nr 388, skrev på sin blogg: ”Att Öland är solens och vindar-
nas ö. Det har vi fått erfara. En hel del sol men även stark blåst.” Detta stämde precis in på 
helgens väder. 

Som vanligt hissade vi Pilote-flaggan och sjöng Pilote-sången på torsdagens förmiddag. Det 
blåste och var jättekallt. Många fick leta fram sina vinterjackor ur gömmorna. Trots blåsten 
tog Monica och Claes Håkansson, nr 765, tillsammans med oss, en cykeltur till Solliden. Det 
var första besöket. Tyvärr var ingen hemma. (Tur att vi inte tog fikabröd med oss.) Monika 
och jag löste entré och tog en sväng i parken. Det var för kallt för att gå en guidad tur. Kil-
larna var måttligt intresserade och stannade utanför. 

    

Sedan skulle det dukas långbord för fika och på kvällen skulle det vara knytis vid långbor-
det till mörkret kom. Av allt detta blev inget. Som tur är finns det på ställplatsen ett sam-
lingsrum. Där trängde vi ihop oss för mingel på kvällen. 
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På fredagen sken solen på oss. Vilken vändning i vädret. Plötsligt fick alla lite känning av 
sommar och sol. Denna dag brukar vi ta oss in till Borgholm. Det är en promenad på ca 15 
min. Vi har ju investerat i elcyklar så till centrum går det med ”elfart”. Vi strosade lite på 
gågatan och gjorde några inköp av ”måste ha”-saker. Sedan hade arrangörerna av träffen 
bokat bord på restaurang Robinson Crusoe. De har en jättegod lunchbuffé. Sightseeingtå-
get brukar hämta de som vill från ställplatsen och köra till restaurangen och sedan tillbaka. 
Nästan alla följde med. 

    

På eftermiddagen såg det ut som om alla kommit i paltkoma efter allt matintag. Lite senare 
blev det dock dags för Pilote-spelet (Det finska kubbspelet Mölkky.) Det var många skick-
liga spelare med och att utse vinnare tog lång tid. Den kvällen blev det inget långbord. 
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På lördagen var det först lite rundvandring bland bilarna. Kul att få lite nya tips och råd från 
andra Pilotare. Sedan var det sedvanlig tipspromenad inom området. Många kluriga frågor 
om Öland var det. Inte så lätt! 

Denna dag lyckades vi äntligen få till ett långbord till middagen. Tänk så mycket trevligare 
det är. Det är mycket lättare att umgås. Jag hoppas att alla som kom för första gången fick 
en känsla för samhörigheten. Där var det knytis och mingel. Stor prisutdelning var det med 
många, fina, skänkta priser. Den kvällen satt några ute länge. 

    

Mats Berg, nr 517, vann Pilote-spelet, Claes Håkansson, nr 765, blev tvåa och på tredje 
plats kom Anders Birgersson, nr 403. 

Tipspromenaden vanns av Eva-Britt o Arne Falk, nr 801. De hade alla rätt. Otroligt så bra! 
Anita o Lennart Hallgren, nr 773, och Inger Björling o Göran Andersson, nr 191, hade 11 
rätt. Sedan blev det en fallande skala. Priser delades ut så länge det fanns några kvar på 
bordet. 

På söndagen halades flaggan och vi sjöng avslutningssången. Sedan blev det sedvanligt 
kramkalas och avfärd. Några skulle fortsätta till träffen helgen efter vid Tykarpsgrottan. 

Stort TACK till arrangörerna Ann-Gerd o Ingemar Abrahamsson, nr 416, Inger o Mats Berg, 
nr 517, Annette Melin o Gösta Carlsson, nr 657. 

Hoppas vi ses snart igen 

Hopdiktat av Karin Olsson Irvefjord, nr 350 
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Medlemsträff Tykarpsgrottan  6—9 juni 
 
 
Helgen efter, den som vanligt trivsamma, Kristi Himmelfärdsträffen på Öland gick 
färden till Skåne, närmare bestämt till Tykarp. Vi landade in torsdagen, nationalda-
gen, medan några kommit redan på onsdagen. Vi var över 20 bilar på plats. Inger 
och Mikael Larsson var våra värdar och hade fixat så att alla hade fått el till sina bi-
lar. På eftermiddagen samlades vi och blev bjudna på fika med hembakade bullar 
och kakor. Hälsade på gamla och nya bekanta. 

På fredagsförmiddagen fick vi en mycket lärorik och intressant föredragning om hur 
vi ska använda en Hjärt-o Lungstartare. Mattias var en fantastisk föreläsare, nästan 
som en skådespelare, då han visade oss hur personer kan reagera/uppträda vid 
vissa sjukdomstillstånd. Alla fick prova på hjärt- och lungstartare på dockor som 
han hade med sig. Fanns möjlighet köpa en HLR. 

På fredagseftermiddagen fick männen skjuta luftgevär under ledning av Mikael. Vi 
kvinnor fick det stora nöjet att testa/övningsköra en mindre husbil, som Olle lånat 
från Husvagnsreserven till träffen. En del var vana husbilsförare, men många av oss 
hade inte kört speciellt mycket. Vi fick köra ”slalom”, backa in mellan 2 koner samt 
köra upp på klossar. En stor fördel var att den var med automat, så man behövde 
inte tänka på att växla. Alla som provade på fick ett förarintyg av Olle. 

På kvällen dukade vi som vanligt långbord och hade trevligt. Vi fick en liten klurig 
lek, där man med en ledtråd skulle ange namnet på en choklad. Inte så lätt, men 
många aha när det rättades. 

På lördagen fick vi den guidade turen ner i Tykarpsgrottan. Man kunde välja lite 
olika tider, men tror de flesta deltog i den första. Mycket intressant vandring i den 
kolsvarta grottan, som vi, som tur var fick låna med oss lampor till. Där hade bön-
derna börjat bryta kalksten i mitten på 1700-talet. Det var kvinnorna som bar ut det 
på “bårar” vilande på sina axlar. Brytningen upphörde i början på 1800-talet. Tem-
peraturen är konstant under hela året +8 grader. Under vintern häckar många flad-
dermöss där nere. Man har gjort filminspelningar där, bl Ronja Rövardotter och 
Kullamannen. 

På eftermiddagen fick vi dela upp oss i lag, då vi skulle tävla i ”Pilote-kampen” Först 
fick vi hitta på ett namn på laget, vårt lag kallade vi “Etolip”, alltså Pilote baklänges. 
Det var ett antal olika stationer, låtar som en deltagare fick i hörlurar och skulle 
nynna och de andra lagmedlemmarna skulle gissa vilka de var, memory av ett stort 
antal artiklar på ett bord, smaker med förbundna ögon. Jättefina skänkta priser de-
lades till vinnande laget, vid den gemensamma middagen på kvällen. Middagen 
hade ”Peters food corner” levererat med grillat, sallad, klyftpotatis, ramslöksdres-
sing o bröd. Vi lät oss väl smaka. Som avslutning på kvällen spelade och underhöll 
oss Micke på sin keyboard. Några tog sig en svängom till musiken. 

På söndagen var det dags att packa och köra hemåt. En toppenhelg som Mikael o 
Inger, samt medhjälparna Olle o Lisbeth hade ordnat så trevligt för oss Pilotare. 

  Ewa o Denis Klase, medlem 592 
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Från Midsommarträffen på Visingsö 20—23 juni, har vi fått in 
upplevelser från två nöjda medlemmar,  
 
här kommer den ena…. 
 
Det var med stor spänning man rullar av färjan på Visingsö som ny medlem i klubben när 

man åker in på ställplatsen möts 
man upp av en underbar människa 
ordföranden Magnus som visar oss 
en jättefin plats vi hann knappt kliva 
ur bilen då jättemånga medlemmar 
kom fram och hälsar oss välkomna. 
Torsdagskvällen förlöpte med varm 
och skön ljummen kväll. 
Midsommarafton började vi med att 
åka tåget ut till midsommarfirandet 
på Visingsö centrum vi var där ca en 
timma var jättefint och trevligt väder 

när vi sedan kom tillbaka så dukade vi långbord sjöng och hade det otroligt trevligt alla var 
glada och alla var nöjda. Lördagen fick vi en guidning om familjen Brahe och hur det gick 
till med alla uppbyggda slott som i dag är rutiner. Lördagseftermiddagen var vi på 
restaurang tillsammans och åt lax och kött mycket gott.  Många av oss cyklade på ön för 
att utröna alla dessa fina sevärdheter. Det blev en fantastisk midsommar med glada skratt 
och bara glada miner. vi träffades på söndagen och hälsade alla att vi skulle köra försiktigt. 
Det mest fantastiska med detta var att vi hade subventionerat pris, vi kunde inte 
genomföra det här om vi inte hade haft sponsorerna Polkagrisar i Gränna, 
Senapsfabrikörn Visingsö, Bengtsgården på Visingsö samt Destination Jönköping. Vi 
enades om att vi tillsammans skulle försöka att träffas så många gånger som möjligt på 
andra träffar. En fantastiskt fin helg och stort tack till arrangörerna och inte minst Magnus 
med fru som hade en jättefin sittande tipspromenad med otroligt fina priser tack än en 
gång och på återhörande  
                                          genom Britt och Torbjörn Nyström med medlemsnr 977  
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.. och här kommer nästa (från Midsommarträff på Visingsö) 
 
 
 
Hej alla glada Pilotvänner.  
 
Här kommer betraktelser från två nybörjare på träff.  
 
Det var med lite blandade känslor som mor och jag skulle på träff med Pilotklubben. 
Med en del lugnande mail från Magnus så gav vi oss iväg till Visingsö. 
Väl där så blev alla våra farhågor som bortblåsta for maken till mottagande skall 
man leta länge efter. 
Så fort man hade kört upp på klossarna, kopplat el, så kom alla fram och hälsade. 
Hur trevligt som helst. 
 
Fram mot eftermiddagen så skulle vi grilla, då började cirkusen. Vi hade åkt från 
kryddor, grillolja och potatis hemma och gammal som man är så har jag lite pro-
blem med att gå längre stycken, köra vart det inte att tala om då Coop låg 2 km bor, 
men man kunde hyra cykel så jag fråga vart man gjorde det. 
Men då dök Torbjörn och Britt upp (977). Dom skulle cykla med hunden, så dom 
tog och handlade för oss. Tack snälla, ni räddade kvällen! 
Det blev en liiiiten virre ihop med dom senare på kvällen. 
 
Midsommarafton kom med visning på slottet och traditionellt midsommarfirande. 
Långbord på ställplatsen, görtrevligt! 
 
Midsommardagen med tävling som inte gick så bra för mor och mig men kul var 
det. Sedan vart det middag på restaurant med god mat. 
Söndag hemfärd och vila. 
 
Ett STORT tack till Magnus & Zorica för en suverän träff, så det var inte den sista 
träffen vi var på. 
  
 
 
Hälsningar Ingalill och Knut, medl nr 843 
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Hemsida: www.clubpilote.se 

 

Användarnamn och lösenord till lösenordskyddade sidor och länkar på Club Pilotes 
hemsida är följande: 

OBS! Nytt fr.o.m. i början på vecka 34 2019 

Användarnamn: Sternny 

Lösenord: Bellabritt60 

Ge akt på versaler och gemener. 
 
Utöver de officiella träffarna kan det vara kul att träffas lite spontant under enklare 
former. 
Använd e-postadressen medlemmar@clubpilote.se, eller facebook för att 
informera övriga medlemmar om vart ni skall åka så kanske fler i klubben dyker 
upp. 
 

Detta är min sista insats som hemsidesansvarig. Jag lämnar över 
ansvaret för hemsidan till Torbjörn Nyström, medl 977, och 
önskar honom lycka till!  
 
Göran Andersson, medl. nr. 191/avgående hemsideansvarig 
(e-postadress: g.andersson51@gmail.com) 

*********** 

Kartan som visar var i landet klubbens medlemmar finns har modifierats. Länk till 

kartan finns på hemsidans startsida. 

Klicka på en markering på kartan för att se medlemsnummer. 

Dator: Expandera kartan med hjulet på musen eller +-knappen i kartans 

nederkant. 

Mobil eller surfplatta: Expandera kartan genom att ”dra isär” kartan med 2 

fingrar. 

 // Torbjörn Nyström, medl nr 977/Ny hemsideansvarig 

(e-postadress:sternny@hotmail.com) 

************* 

Club Pilote Facebook-grupp        

Du hittar den här – https://www.facebook.com/groups/671504022998465/ 

eller via länk på vår hemsidas startsida. 
Facebookgruppen är en sluten grupp endast för medlemmar i Club Pilote. 

http://www.clubpilote.se/
mailto:medlemmar@clubpilote.se
mailto:g.andersson51@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/671504022998465/
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PLANERADE TRÄFFAR 2019 
 
 

Medlemsträff / Höstträff 23—25 augusti 
 
Anmälningstiden till vårt träff i Herrljunga har gått ut, men är det någon av er 
som är intresserad av att komma, så ring Anita 0730-713077 eller Lennart 
0706-644439, Det kan fortfarande finnas några platser kvar till 
denna träff, hälsar Anita o Lennart Hallgren, medl nr 773 
 
 

Elmia Husvagn Husbil i september 
 

Årsmöte hålls traditionsenligt i anslutning till mässan, lördag 14 
september. 
Se kallelse på tidigare sida i denna tidning.  
 
 
 

                                       ********************** 
 

Information om medlemsträffar 

 
Utöver de under året av styrelsen fastlagda träffarna är det fritt fram för 
enskilda medlemmar att själva anordna s.k. medlemsträff. 
 
Via medlemsträffar kan man ansöka om subvention från styrelsen 
 
 

 

Under 2019 erhåller alla medlemmar i Club Pilote 20% rabatt på Resalätts  

sortiment. Erbjudandet gäller ej produkter med redan nedsatta priser. 

Adressen är: www.resalatt.nu, ange rabattkod: pilote19 

 

                                   ********************************************** 
 
 

Efterbeställning dekaler.   

Om du behöver nya PILOTE-medlemsdekaler, pris 175 kr, vänd er till Gunnar 

Almquist, medl nr 241, så hjälper han till. E-mail: almquist.gunnar@gmail.com 

 

http://www.resalatt.nu/
mailto:almquist.gunnar@gmail.com
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Dagordning enligt stadgarna: 
 
 
 

1.   Fråga om årsmötet är behörigen utlyst 
2.   Uppläsande av tidigare årsmötesprotokoll 
3.   Val av två röstkontrollanter tillika protokolljusterare (tillsammans 

 med ordförande) 
4.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
5.   Styrelsens årsberättelse och balansräkning 
6.   Revisorernas berättelse 
7.   Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelse 
8.   Motioner, skrivelser och bordlagda frågor,    
9.   Fastställande av arvoden 
10. Fastställande av kommande års medlemsavgift 
11.   Val av ordförande 
12.   Val av vice ordföranden 
13.   Val av sekreterare 
14.   Val av kassör 
15.   Val av styrelsesuppleanter 
16.   Val av revisorer 
17.   Val av två revisorssuppleanter 
18. Val av reseledare för gemensamma resor. Mandattid = resa 
19.   Val av valberedare 
20. Övriga frågor 
21.   Mötet avslutas 

 
 
 
Tillkommer närvarolista 
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 Årsberättelse, avseende 2018-06-01 – 2019-05-31 
 
 
 

Club Pilotes styrelse har under det gångna verksamhetsåret (180601-- 190531) haft 2 
styrelsemöten inklusive årsmötet. Dessutom har styrelsen haft ett flertal e-post och 
telefonkontakter. 
 
Vår klubbtidskrift har utkommit med fyra nummer med Renée Gullman som redaktör. 
 
Klubbens hemsida, med adress www.clubpilote.se är välbesökt och innehåller mycket 
information och övrigt läsvärt. Vår tidskrift Bulletinen finns även i elektronisk form. 
Vi har även en Facebookgrupp där Pilotemedlemmar kan vara aktiva. Magnus 
Gustavzon och Eva Bonnevier ansvarar för att man får behörighet till denna grupp. 
Denna grupp är välbesökt med många nya medlemmar. 
 
Klubbens medlemsantal har ökat under året från ca 230 till ca 246 bilar i dagsläget. 
 
Under verksamhetsåret har ett antal klubbträffar/aktiviteter anordnats: 
 
- Midsommarträff i Nora. Ann-Marie och Gunnar Åhlander var ansvarig för denna      
träff. 
- Årsmöte hölls lördagen den 8 september i samband med Elmia- Mässan. Vid 
årsmötesmiddagen, i Restaurang Kniv&Gaffel vid A6-centret i Jönköping, deltog 62 
klubbmedlemmar och personal från de svenska återförsäljarna. Vi bjöds såsom tidigare 
på gott vin från Pilote. 
- Årets avslutande höstträff var 22-23/9 på Kaffetorpet på Oknö i Mönsterås. Denna 
träff anordnades av Kerstin och Håkan Waldebjär. 
- Första vårträffen 2019 var en återförsäljarträff den 27-28/4 i Bålsta hos Skoklosters 
Husbilar&husvagnar. Ansvariga för denna träff var Gösta Carlson och Magnus 
Gustavzon. 
Vårens Kristi himmelsfärds-träff 30/5--2/6 anordnades åter igen på Borgholms 
Stug o Fiske på Öland. Ansvariga för denna träff var Ingemar Abrahamsson, Mats Berg 
och Gösta Carlson med respektive. 
 
Utförliga redovisningar av resp. träff finns att läsa i vår Bulletin och på Facebooksidan. 
 
Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma Tack! till alla de som tar ansvar för 
våra träffar/aktiviteter och bidrar till att göra dessa så trivsamma, uppskattade och 
minnesvärda. 
Ett stort tack även till de som bidrar till innehållet i Bulletinen. Allehanda inlägg är 
välkomna! 
 
/ Styrelsen 
 
 
 
 
 
 

 



17 

 

Ekonomisk rapport: 
        

CLUB PILOTE OF SWEDEN        

Räkenskapsår: 2018-06-01 - 2019-05-31       

          

Balansräkning         

          

     Vid    Vid  

     periodens början  Förändring 
periodens 
slut 

TILLGÅNGAR         
Anläggningstill-
gångar    __________________________________________ 

Summa anläggningstillgångar   0,00  0,00  0,00 

          

Omsättningstillgångar        

Varulager mm         

Kortfristiga fordringar        

Övriga omsättningstillgångar        

 Kassa och bank        

      1920 Plusgiro   54 932,44   6751,95   61 684,39 

Summa omsättningstill-
gångar:   54 932,44  6751,95  61 684,39 

     ___________________________________________ 

SUMMA TILLGÅNGAR:   54 932,44  6 751,95  61 684,39 

          

          

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

          

Eget kapital         

               Eget kapital vid årets början       

 

      2010 Eget kapi-
tal   -54 932,44  0,00  -54 932,44 

          

 

Summa eget kapi-
tal   -54 932,44  0,00  -54 932,44 

          

Kortfristiga skulder         

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      

 2972 Förutbetalda medl.avgifter 0,00  -4 010,00  -4 010,00 

          

 Summa kortfristiga skulder  0,00  -4 010,00  -4 010,00 

          

     ___________________________________________ 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -54 932,44  -4 010,00  -58 942,44 

     ___________________________________________ 

          

BERÄKNAT RESULTAT   0,00  2741,95  2741,95 
 
/Eva Bonnevier, kassör 
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EKONOMISK  
RAPPORT:       

CLUB PILOTE OF SWEDEN       

Räkenskapsår: 2018-06-01 - 2019-05-31      

        

Resultaträkning       

        

    Perioden  Ackumulerat  
Rörelsens intäkter:        

Nettoomsättning        

 3510 Medl.avgift  63 550,00  63 550,00  

 

3591 Prenumera-
tion  600,00  600,00  

    ____________________________  

    64 150,00  64 150,00  

        

Rörelsens kostnader:       

Övriga externa kostnader       

 6231 Hemsida  -501,25  -501,25  

 6510 Kontorsmaterial -2 299,40  -2 299,40  

 6550 Bulletin  -18 624,00  -18 624,00  

 6551 Medlemsdekaler -10 350,00  -10 350,00  

 6552 Dekaler  -665,00  -665,00  

 6850 Porto  -13 796,00  -13 796,00  

    _____________________________  

    -46 235,65  -46 235,65  
Personalkostnader        

 7440 Årsmöte  -17 835,00  -17 835,00  

 7441 Träffar  6 245,00  6245,00  

 

7690 Övriga utgif-
ter  -2 815,90  -2815,90  

    _____________________________  

    -14 405,90  -14 405,90  

           
Rörelseresultat    3 508,45  3 508,45  

        

Resultat från finansiella poster      

 8170 Bankavgift  -766,50  -766,50  

           
Resultat efter finansiella poster  2 741,95  2 741,95  

    _____________________________  

BERÄKNAT RESULTAT   2 741,95  2 741,95  

        

        

 
 
/Eva Bonnevier, kassör 
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Vi hälsar följande medlemmar VÄLKOMNA i klubben 

 

 

Nr Namn Adress Tel nr E-Mail Bil Reg 
nr 

971 Södersten                     
Helena o Martin 

Österfanbyn 140                
895 91 Bredbyn 

070-638 58 43 martin.sodersten
@telia.com 

R860 S                         
1990 

CHS 573 

972 Frölander                      
Louice o Peter 

Häggvik 102                       
870 30 Nordingrå 

070-280 22 41 Frolanders@ 
outlook.com 

LV 8.5 CL                      
2016 

EEJ 754 

973 Wiik                             
Anna o Peter 

Åsvägen 10                       
746 51 Bålsta 

073-035 69 59 peter.wiik.1969@
gmail.com 

G740 GJ 
Essentiel         
2016 

WCA 965 

974 Fahlberg o 
Zetterström   
Therese o 
Tomas 

Gösvägen 5                       
746 91 Bålsta 

076-611 85 40             
070-777 59 00 

tomas.zetterstrom
65@icloud.com 

P746 GJ                        
2018 

ZJU 297 

975 Lassbo o 
Eriksson         
Lotta o Hans 

Harlund Humlan                 
611 95 Nyköping 

070-734 14 31 lottalassbo@ 
hotmail.com 

G781 GJ                       
2016 

YBK 973 

976 Karlsson                       
Leif Ove Görgen 

Krokusvägen 10                 
176 74 Järfälla 

08-583 571 20             
070-542 76 43 

ove.g.karlsson@ 
bahnhof.se 

P746 GJ                        
2017 

YKS 740 

977 Nyström                        
Britt o Torbjörn 

Ulrikagatan 27                   
590 36 Kisa 

076-170 20 90 sternny@hotmail.
com 

P746 GJ 
Sensation        
2018 

WZT 105 

978 Brattberg o                   
Fagerström                   
Carolina o Kim 

Gläborg 87 B                     
455 91 Munkedal 

070-726 80 97 kimfag01@gmail.
com 

G832 XLC                     
2012 

DPA 460 

979 Andersson o 
Rejnefelt Lena o 
Rickard 

Mullvadsvägen 4              
296 72 Yngsjö 

070-880 55 01           
073-376 72 96 

lenaa@ 
hotmail.com 

P740 C 
Essentiell          
2016 

EGA 798 

980 Gustafsson                  
Berit o Hans 

Borgmästarv. 7 B      
193 35 Sigtuna 

070-592 54 45 hassegustafsson
@telia.com 

G741 Exp. 
Diamond Ed 
2012 

 DLA 592 

981 Johansson                   
Brith o Bengt 

Kärragårdsv 15        
507 33 Brämhult 

070-524 29 19 bengt61@ 
telia.com 

G740 GJ                       
2018 

RZL 373 

982 Mannelqvist 
Britt-Inger o 
Tony 

Kartstigen 1,        
912 33 Vilhelmina 

073-027 18 77 tony.mannelqvist
@ vilhelmina.se 

P450             
1990 

HTM 302 

983 Johansson o 
Nilsson Sanna o 
Christer 

Gymnasievägen 3 
453 34 Lysekil 

070-632 81 11 Christer731@ 
gmail. com 

G781 C        
2018 

JBF 532 

984 Drakenberg o 
Börjesson, Brita 
o Dan 

Boställevägen 10 
574 73 Landsbro 

070-557 24 36 danborjesson@ 
tele2. se 

G740 GJ 
Sensation    
2019 

SCM 45P 

985 Nilsson Annika 
o Roine 

Glömsta 105        
855 97 Indal 

060-56 06 03 
076-135 06 78 

jannika64@ 
hotmail.com 

R780 S          
1988 

NME 827 

mailto:peter.wiik.1969@gmail.com
mailto:peter.wiik.1969@gmail.com
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986 Berglund 
Birgitta o Reidar 

Banjovägen 33   
893 31 Bjästa 

070-974 07 70 reidar.b@mail.se G741 J         
2017 

YEC 266 

987 Johansson o 
Fröjd,        
Birgitta o Owe 

Källvägen 7         
746 51 Bålsta 

073-973 13 35 Owe.frojd@ 
gmail.com 

G76 MX        
1990 

PDP 943 

988 Ringberg    
Marita o Michael 

Holmgatan 14 B 
371 38 Karlskrona 

070-575 20 15 michaelringberg
@ hotmail.com 

G740 FGJ    
2019 

DDY 64M 

 
 
 
 
Ändringar i medlemslistan 
Nr Namn Adress       Tel nr E-mail Bil   
690 Parnebo 

Hanna o Anders 
Sevekullav. 21 
439 92 Onsala 

  G740 GJ 
2015 

EOF 580 

785 Persson,            
Birgitta o Per 

  Per.p@       
tele2.se 

LV7.8 JF   
2019 

ASB 21J 

891 Skoglund                    
Siv o Dolve 

   G741 
Emotion 
2019 

JED 99E 

908 Lindqvist o 
Johansson              
Monica o Mats Ove 

Mjölkuddsv 185  
973 43 Luleå 

    

911 Ullstrand o 
Fredriksson              
Kerstin o Path 

Lidaleden 101,   
60381 
Norrköping 

    

912 Drotty o Drotty 
Karlsson, Britt o Kent 

   G650 GJ 
2018 

ZKC 429 

954 Olsson,                    
Annika o Magnus 

 070-211 20 51 Lillangen1@ 
hotmail.com 

  
 

 
 
 

Kontrollera er e-postadress (och även andra uppgifter) i utsänd 
medlemsförteckning. Aktuell medlemsförteckning finns även på hemsidan 
under ”Medlemsservice”. 
 
Ändrade uppgifter skall meddelas till vår kassör Eva Bonnevier, e.mail: 

clubpilote@gmail.com  

 

 

 
Sänd gärna in bidrag till tidningen, det är vi tillsammans som skapar den!   

 
 

 

 

     
 
 

                                                          


