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Årsmøte avholdt i Bodø lørdag 21.02. John Skyrud, Daniel Rene Bøe og Bjørn Bugge ble 
valgt inn i styret og John Skyrud og Daniel Rene Bøe ble samtidig valgt som h.h.v. ny 
nestleder og sekretær. 16 medlemmer deltok. 

• Det er avholdt medlemsmøter hver første onsdag i alle månedene, unntatt juli og 
august. 

• Styremøter er avholdt i tilknytning til medlemsmøtene og også separat. 

• Noen av foreningens medlemmer arrangerte felles tur til Bremen Classic Motorshow 
06. – 08.02.15. 

• Noen av foreningens medlemmer arrangerte felles tur til Nesna i 05. - 07.06.15. 

• 30. 05.15 – Vårslepp – Utstilling av kjøretøyer på torvet i Bodø. 

• 07. – 09.08.15 ble Midnatssolløpet arrangert i Bodø. 120 biler var påmeldt. Fredag 
kveld ble det arrangert en felles sosial samling ved Flymuseet, hvor deltakerne ble 
bedre kjent med hverandre. Lørdag gikk selve løpet av stabelen, i et godt, nordnorsk 
sommervær. Noen få regndråper kom på slutten av dagen, men hoveddelen av løpet 
gikk i godt vær i et flott landskap. De aller fleste deltakerne var norske og kom fra 
både nord og sør, men også en god del svenske biler stilte opp. Et meget godt 
arrangert løp, som en egen komite i lang tid hadde arbeidet med å forberede og 
gjennomføre. 

• Siste møte før jul ble avholdt på Fauske onsdag 02.desember. Som vanlig ble der den 
tradisjonelle julegløggen servert! 

• Foreningen fikk flere nye medlemmer i 2015, selv om også noen få sa opp sitt 
medlemsskap. Foreningen har nå 147 medlemmer.  

• Lokalene på Fauske har blitt ryddet ytterligere og gjennom det har vi fått plass til å 
vinterlagre flere kjørerøyer. 

• Foreningen har kjøpt inn et system for medlemsregister, økonomi og mange andre 
formål. Det heter StyreWeb og vil gjøre hverdagen enklere for tillitsvalgte i mange 
sammenhenger. 
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