
 

 

 
Hej! 
 
Trevligt att du har visat intresse för att bli medlem i Gotlands Veteranbilklubb! 
I detta brev har vi försökt sammanställa lite information om klubben som kan vara 
bra att känna till för nya medlemmar. 
 
Gotlands Veteranbilklubb bildades på våren 1967 och har i dagsläget drygt 125 
medlemmar. Klubben verkar för trevlig social samvaro för sina medlemmar och för 
bevarandet av äldre fordon och andra teknikhistoriskt intressanta föremål. 
Klubben är ansluten till Motorhistoriska riksförbundet, MHRF, som är en 
paraplyorganisation för motorhistoriska klubbar i Sverige. 
 
Gotlands veteranbilklubb äger ett antal fordon som vi genom åren fått, köpt eller har 
deponerade hos oss. Just nu håller vi på och renoverar Snäckbussen. Ett tidigare 
projekt var en Volvo tankbil från 1931 som ursprungligen har fraktat flygbensin på 
Visby flygplats. 
 
Vår verksamhet består till största delen av möten och utflykter. På vinterhalvåret 
försöker vi träffas ca en gång per månad, det brukar vara i form av studiebesök eller 
temakvällar. På sommaren ordnar vi ett antal rallyn och utflykter inom klubben eller 
tillsammans med andra. 
Klubben disponerar två lokaler, dels en samlingslokal på Lännaväg i Visby där vi 
brukar ha klubbmöten under vinterhalvåret och dels en verkstad i Endre där de som 
är intresserade kan hjälpa till med renovering av något av klubbens fordon. 
Gå gärna in på vår hemsida www.gvbk.se 
 
Som medlem i Gotlands Veteranbilklubb har man möjlighet att teckna en mycket 
förmånlig veteranbilförsäkring som erbjuds i samarbete mellan MHRF och Folksam. 
Mer om denna finns att läsa på http://www.mhrf.se/forsakring_1.0/. 
 
För att bli medlem i Gotlands Veteranbilklubb gör man så här: 
Man kommer på något av våra möten (Du kommer fortsättningsvis att få kallelser till 
dessa) och presenterar sig. På nästföljande möte blir man sedan invald i klubben. 
Medlemsavgiften för 2014 är 300 kronor för första medlem sedan 150 kr för varje ny 
medlem i hushållet. Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro nr. 18 66 92-0. 
 
 
Välkommen i klubben! 
Mvh/ 
 
Gun Pettersson 
Sekreterare 
 
 
Fyll gärna i den bifogade blanketten med uppgifter till vår medlemsmatrikel och 
skicka till mig. Adressen står längst ned på blanketten. 



 

 

 
Namn:  

Född  
År,mån,dag: 

 

Adress:  

Postadress:  

Telefon:  

e-post:  

Fordon:    

 Typ Årsmodell Skick 

Fordon 1:    

Fordon 2:    

Fordon 3:    

Fordon 4:    

Fordon 5:    

 Jag vill bara ha kallelser via e-post:  

 Jag vill ha kallelser både via e-post och brev:  

 Jag vill ha kallelser via brev:  

I fordonsförteckningen anges skicket på en 6-gradig skala där 1 är ett hopplöst objekt 
endast lämpligt för reservdelar och 6 är toppskick. 
 
Blanketten kan lämnas till mig på nästa möte eller skickas till: 
 
Gun Pettersson 
Akebäck Suderbys 160 
621 92 Visby 
 
Tel:  0498-261 262. Mob: 0706-654194. Mail: gunpettersson@telia.com 
 


