
 
 

  

God fortsättning på det nya året alla SCCS´are i Sverige!! 
 
Än så länge står pärlan i garaget. Men som vi alla vet så kommer det en vår förr eller senare. 
Så jag förväntar mig att alla gjort allt färdigt nu för den kommande säsongen ? 
 
Själv har jag ägnat lite vintertid tid åt att montera en dragkrok, så nu avvaktar jag bara lite  
”mänskligt väder” så att jag kan besiktiga. Skall snart skriva lite om mina mödor här på  
vår hemsida (lovar!).  Glöm inte att vi har en hemsida ! 
Kenneth jobbar visserligen fantastiskt bra med den, men han kan ju inte ”hitta på” allt själv. 
Så hjälp honom och alla oss andra genom att skicka små reportage, tekniska info eller vad som helst  
av allmänt intresse till honom som han kan lägga ut på hemsidan. 
Det är ju genom en ”levande” hemsida vi snabbt och enkelt kan nå de flesta av våra medlemmar. 
 
Nu var det åter dags !!   Dags till vadå ??   Dags att betala medlemsavgiften för år 2004 så klart. 
Som tidigare beslutat på årsmötet den 2/8-03, är medlemsavgiften oförändrat enligt följande: 
 

• Medlemsavgift för fullvärdig medlem:  200:- 
• Medlemsavgift för stödmedlem:             50:- 

 
Avgiften skall vara inbetald till SCCS postgirokonto nr. 636 3024-8, senast 1/4-04 !! 
Har flyttat inbetalningsdatum till 1/4 (på eget bevåg) då jag var sent ute med detta brev,  
så skänk en tacksam tanke till er sekreterare för att ni har sparat en räntemånad. 
Men därför är det än viktigare att ni betalar så snart ni kan! 
 
Har ni inte postgiro, så skicka pengarna via bankgiro, internet, e.dyl.direkt till vår kassör: 
 
   Christer Ceihagen 
   Morotsgatan 2 
   271 54 Ystad  
 
Snälla !!   Glöm nu inte detta ! 
Annars får vår kassör och ordförande åter igen ett jättejobb att ringa runt till de som inte betalt  
för att kontrollera om man glömt, eller om man verkligen hade tänkt att gå ur. 
 
Viktigt: 

1. Fyll alltid i på talongen ditt namn och ev. stödmedlemmens namn. 
2. Har du flyttat eller ändrat t.ex. e-post adress ?   Skriv då även in de nya uppgifterna. 
3. Komplettera även gärna med din mobiltelefon. 

 
Fyll i de nya uppgifterna så att vi kan få kontakt med dig och så att kallelser, informationer etc.  
verkligen kommer fram. Kontrollera gärna mot den medlemslista jag skickade ut våras. 
  
Må nu väl tills vi ses på vägarna igen ! 
Bengt Sundberg 
Bengt Sundberg 
Sekr. 
 
 
 
 


