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Vulcan Riders Sweden 
 
Årsberättelse för verksamhetsåret 2020-2021 
 
Styrelsen för Vulcan Riders Sweden avger härmed följande årsberättelse över föreningens 
verksamhet och förvaltning under tiden 1 maj 2020 till och med 30 april 2021 
 
Bakgrund 
Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt sinnad intresseförening för ägare och brukare av 
Kawasaki Vulcan motorcyklar. ÖPPENHET, KAMRATSKAP, GEMENSKAP och 
TOLERANS är ledord som genomsyrar våra arrangemang och möten med varandra. Den 
positiva anda som VRS har fått ord om sig att ha når vi genom respekt såväl internt som 
externt och ett positivt öppet sinne. 
 
Hörnstenar i föreningens verksamhet är:  
 
 Kontakt och kommunikation mellan medlemmar via Internet 
 Årliga riksträffar 
 Regionala träffar och rallyn organiserade av engagerade medlemmar 
 Kontaktkanaler och samverkan med generalagent och återförsäljare 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har under året bestått av: 
Michael Moberg, Ordförande/President  
Bosse Johansson Vice Ordförande/Vice President 
Susanne Hellfalk, Kassör/Ledamot 
Erik Baeksgaard, Sekreterare/Ledamot 
Ali Nafar, Ledamot 
Klas Nilsson, Ledamot 
Harry Lindegren, Ledamot 
Sten Fält, Ledamot 
Kent Holt, Ledamot 
 
 
 
Under året har styrelsen hållit 11 styrelsemöten, samtliga protokollförda. Protokollen från 
dessa möten är för medlemmarna tillgängliga genom en automatiserad funktion på hemsidan.  
 
Som traditionen bjuder så hölls styrelsens första möte under en helg där riktlinjerna för arbetet 
fastslogs. Därefter har samtliga möten körts genom SKYPE. Mellan styrelsemötena har 
styrelsen mest kommunicerat via mail och i styrelseforumet.  
 
 
Föreningsutveckling och verksamheten 
Förutsättningen för föreningens utveckling i verksamheten är, förutom informationsspridning, 
de lokala och regionala aktiviteterna och medlemmarnas synlighet i alla möjliga 
sammanhang. Detta skapar nyfikenhet och intresse för vår verksamhet. Under 
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verksamhetsåret 2020-2021 så har tyvärr inte så många träffar eller arrangemang kunnat 
genomföras på grund av Covid-19. Med det så var riksträffen och internationella inställt. 
Några små lokala träffar runtom i landet har dock kunnat genomföras och har varit uppskattat, 
samt en del kvällskörningar har också anordnats ute i regionerna. I övrigt har verksamheten 
varit på sparlåga då samhällsutvecklingen i pandemitider nästintill omöjliggör större 
arrangemang. Föreningen höll i augusti månad ett Coronasäkrat årsmöte i gymnastiksalen i 
Hillerstorp, Småland.         
 
Som tidigare år har en del av funktionärerna tackat för sig och nya har tillkommit. Vi vill här 
passa på att tacka alla för det enskilda arbete de lagt ner på vår verksamhet och samtidigt 
hälsa alla nya varmt välkomna in i funktionärsgänget.  
 
Ekonomi  
Susanne Hellfalk har verkat som kassör under året. De ekonomiska förhållandena framgår av 
resultat- samt vinst- och förlusträkning från kassören.  
 
Årsmötet 2020 beslöt att inte uttaxera medlemsavgift. 
 
Verksamheten finansieras genom försäljning av diverse VRS-artiklar som profilkläder, års- 
och sponsormärken. Våra större träffar bidrar oftast också till ekonomin.  
 
Ett speciellt tack framförs härmed till de medlemmar, företag och andra som på olika sätt 
bidragit till verksamheten.  
 
Kawasaki Sverige 
Vulcan Riders skall i egenskap av så kallad märkesförening verka oberoende av 
generalagenten och dennes ombud eller återförsäljare. Detta innebär att eventuella 
sponsorbidrag icke negativt får påverka föreningens möjligheter att driva frågor som 
medlemmarna finner angelägna, även om dessa skulle stå i motsatsförhållande till dessa 
leverantörers intressen. 
 
Under året har vi haft ett fortsatt förtroendefullt samarbete med Kawasaki Sverige, många 
återförsäljare och andra mc-relaterade företag.   
 
International Vulcan Rally 
2020 års internationella träff skulle ha hållits i Tjeckien men ställdes in på grund av Covid-19.   
 
Mässor  
Årets Mc mässa i Stockholm ställdes in på grund av Covid-19. 
 
Vår Webbsida, butiken, teknik- och medlemssupport, forum och galleri 
Internet är den informations- och kommunikationskanal som binder samman våra 
medlemmar. Webbgruppen utför ett fantastiskt arbete och har bildligt talat stått till 
medlemmarnas förfogande 24 timmar om dygnet. Föreningens utveckling och i förlängningen 
dess existens står och faller med en väl fungerande hemsida. Webbgruppens arbete sker till 
största delen fristående från styrelsen och med fullt förtroende från denna, och med 
ordförande som ytterst ansvarig. Arbetet i webbgruppen sker ofta i det tysta och märks inte 
eftersom allting i princip fungerar hela tiden. Arbete med att byta plattform har pågått under 
året, vilket ibland gjort att vissa funktioner inte alltid fungerat men arbete med att åtgärda och 
förbättra hemsidan pågår hela tiden. 
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De varor som säljs i butiken via vår hemsida har bra åtgång och bidrar väsentligt till resultatet 
i föreningen. De ansvariga för butiken arbetar ständigt med att ta fram nya produkter för att ha 
ett brett och attraktivt utbud. 
 
Vi vill från styrelsens sida rikta ett stort och innerligt tack till webbgruppens funktionärer som 
gör webbgruppen till det den är. Vi vill också tacka de i vår profilgrupp som kontinuerligt 
arbetar med butikens sortiment och utbud.  
 
Den fortsatta verksamheten 
Målsättningen för den framtida verksamheten är att fortsätta skapa förutsättningar för utökad 
samvaro mellan medlemmarna i VRS, skapa samhörighetskänsla och god kamratanda. Vi kan 
inte alla älska varandra, men vi kan respektera varandras åsikter och inte ironisera eller 
förlöjliga dem som inte har samma uppfattning om saker och ting som vi själva. RESPEKT 
och TOLERANS skall vara ledord i vår verksamhet.  
 
Vår absoluta målsättning är att Vulcan Riders Sweden skall fortsätta vara den bäst fungerande 
märkesföreningen i Sverige, ha ett stort utbud av större och mindre aktiviteter och ha flest 
nöjda medlemmar i landet. 
 
Slutord 
Styrelsen vill till slut ännu en gång tacka: 
 Funktionärer på alla nivåer för deras engagemang och idoga arbete för medlemmarna.  
 Svenska Kawasaki för att de så välvilligt stöttat oss när vi framfört någon önskan till dem.  
 Bilsport/MC specialförsäkringar för deras positiva inställning till vår verksamhet. 
 Övriga samarbetspartners/sponsorer, ingen nämnd och ingen glömd. 
 
Och till sist och allra mest till alla våra trevliga och engagerade medlemmar som gör denna 
förening så fantastisk att vara med i. Som vanligt vill vi speciellt nämna den goda vilja som 
visas bland medlemmarna att hjälpa till före, under och kanske speciellt efter våra olika 
aktiviteter.  
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