
 

 

 

MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN 

Verksamhetsberättelse 2015 

Styrelsen har i likhet med tidigare år haft som mål att hålla hög kvalitet på 

information till medlemmarna och att sprida information om Morganbilarna. 

Vår- och årsmöte 2015 hölls den 22-24 maj på Ronneby Brunn, Ronneby och 

arrangerades av distrikt South. Det blev ett mycket uppskattat möte med god 

mat, uppträde, fina vägar, intressanta besöksmål  och stort deltagande. 

Höstmöten och andra möten har arrangerats av distrikten enligt nedan. 

MOG EAST 

Årets första träff gick till Carl von Linnés Hammarby utanför Uppsala, där ett 

20-tal bilar med besättning träffades.        

Våra populära pubträffar över en öl på Puben Londonier, har genomförts tre 

gånger på våren och tre gånger på hösten.           

Helgen före midsommar träffades många Morgan på Skå Veterandag för att 

njuta av veteranflyg, bilar och mc.       

Höstmötet gick till Siljansnäs och det trevliga Villa Långbers där 45 bilar mötte 

upp på fredag em för att senare på kvällen äta en god grillbuffé. Lördag morgon 

gick färden runt Siljan med hälften vänstervarv och hälften högervarv, för att 

sedan träffas på det vackra Fryksås hotell för en fantastisk lunch med röding 

och utsikt över Siljansbygden. Dagen avslutades med kaffe när vi kom tillbaka 

till hotellet och en god tre rätters måltid på kvällen. Söndag hemresa efter en 

god frukost.       



Kring och i Stockholm är ju många bil och klubbträffar under sommaren där vi 

även träffas med våra Morganbilar för "fika" och lite bilsnack.  Säsongen 

avslutades som vanligt med Ingvars Peter Morgan memorial som i år gick till ett 

kylslaget Strängnäs.  

Åke Kjellgren 

MOG SOUTH 

MOG South medlemsantal ökade under 2015 med 5 medlemmar till tot. 

ca.170. 

Årets upptakt var som vanligt Vår mönstringen den 25 april, ett arrangemang i 

samarbete med UBCC-South. Vi startade från fyra platser runt om i Skåne, för 

att sen köra till vårt gemensamma mål som var Autoseum i Simrishamn.Guidad 

tur av en av delägarna samt mat på detta var mycket uppskattat. 

Svensk Sportvagnsmeeting hölls den 3-5 juli på Ring Knutstorp. Där var 

Morganparkeringen som vanligt väl frekventerad. 

MOG –Souths Höstmöte 4-6 september hölls på Bjärsjölagårds Slott  vid Sjöbo. 

25 Morgan kom till start på rallyrundan där det gjordes besök på Arnolds 

kannibalmuseum, Lanthandelsmuseum och en retrobutik allt beläget i 

Önneköp. Vidare till Piratenmuseet i Vollsjö där vi fick en guidad visning, med 

många historier av en medlem i Fritiof Nilsson sällskapet. På slottet hölls sedan 

tävling med miniatyr buggatis, innan middagen på kvällen med 47 pers. 

Klubbkampen som är lite av en höstavslutning i Skåne arrangeras tillsammans 

med UBCC-South gick av stapeln den 6 sept. Morganrepresentationen var inte 

lika stor som vanligt, men efter en snabb frukost på Bjärsjölagårds Slott kunde 

man köra till Vannaröds Slott vid Hässleholm. Detta gjorde Herrskapet 

Söderström i sin Morgan, och slutade på en mycket hedrande andra plats i den 

individuella tävlingen. I klubbtävlingen blev MOG fyra av elva deltagande 

klubbar. 

5 Filmkvällar med fika och mycket tekniksnack har under ”lågsäsong” anordnats 

tillsammans med UBCC South på Lucys i Löddeköpinge 

Ronny Pobiega 



MOG WEST 

MOG Wests medlemsantal var under 2015 konstant knappt 160 

medlemmar/medlemspar. 

 

Säsongen började den 2 maj med start i Rydal och fika på Wärdshuset 

Spinnaren. Ca 17 bilar slöt upp och firade att vintern var över. Lasse Ericsson 

var där och visade Morgan Swedish Edition. 

 

Tjolöholm Classic, Sveriges största endagarsutställning, den 25 maj 

organiserades för MOG West av Peter Carlström. Mycket förtjänstfullt som 

vanligt. 8 Morganbilar ställde ut inför en rekordpublik på över 30 000 besökare. 

 

Under helgen 22-24 maj deltog 41 bilar från MOG West i klubbens vår- och 

årsmöte i Ronnebybrunn i Blekinge. En mycket trivsam Morganhelg med 

samåkning ner till Blekinge och sedan ett mycket välordnat möte av MOG 

South! 

 

Det traditionella Stora Oset hos Göran och Marianne Olsson har flyttats till paret 

Olssons gård i Seglora, och dessutom bytt namn till Holmen Open. Mötet var 

den 19 augusti och som vanligt deltog cirka 17 bilar i vackert väder Vi bjöds på 

en intressant rundvandring på deras gamla gård. Korv och spel stod också på 

programmet. 

 

Morgana Bubble Tour. Den 29-30 augusti genomfördes den första ’Morgana 

Bubble Tour’, ett möte för endast Morgankvinnor. 15 damer i 9 bilar träffades 

på Arken spa i Göteborg, bubblade (bubbelvatten, bubbel etc.) och körde ett 

rally med körövningar på lördagen. Mathilda Wingård vann rallyt. Ett mycket 

uppskattat initiativ av Nina Widfeldt. 

 

MOG Wests höstmöte den 4-6 september var förlagt till Karstorps Säteri i 

Skövde. Mötet gick i kulturens tecken med författarbesök av Erik Andersson på 

fredagskvällen och kulturslingor på lördagen och söndagen. Vi besökte kända 

platser som Gudhems kloster, Kungslena kyrka samt även mindre kända platser 

som Askeberga skeppssättning (Sveriges näst största efter Ale stenar) och 

Sveriges enda överbyggda bro i Vaholm County. Vägarna i Valle Härad på 

Billingensluttningen är gjorda för Morganbilar! Cirka 17 bilar deltog i mötet. 

 

Säsongen avslutades traditionsenligt på Brobacka kaffestuga den 27 september 

med stor uppslutning, ca 17 bilar.  

 

Ulrik Orstadius   
 



Styrelsen har under året haft två protokollförda möten, det första i samband 
med årsmötet i Ronneby och det andra den 3 oktober i Motala. Härutöver har 
kontakten inom styrelsen hållits genom mail och telefon. 
Bulletinen har under året utkommit med 4 nummer. 
Klubben har under året fått en ny hemsida. 
Arbetsgruppen som förberett klubbens 50 års firande har arbetat intensivt och 
anmälningsförfarandet har inletts med hjälp av Hotel Tylösand. 
Vår MHRF-representant har varit Ingvar Fredriksson som tillsammans med 
Göran Nilsson deltagit i MHRF:s årsstämma. 
Under året har Staffan Engström utsetts till arkivarie i klubben 
Regalierna har flyttats till Classics & Sportscarcentre i Vetlanda som i 
fortsättningen ansvarar för försäljningen av regalierna. 
Klubbens förhållande till andra märkesklubbar har varit gott. 
Till verksamhetsberättelsen har bilagts resultat- och balansräkning samt budget 
för 2017. Klubbens bokföring har under året utförts av extern bokföringsfirma. 
Styrelsen föreslår att årets förlust 56.507 kronor, balanseras i ny räkning. 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 549 stycken, en ökning under året med 3 
medlemmar. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande  Christer Wahlgren 
Vice ordförande  Göran Nilsson 
Sekreterare  Morgan Nordh 
Kassör   Leif Barryd 
Distriktssekreterare East Åke Kjellgren 
Distriktssekreterare South Ronny Pobiega 
Distriktssekreterare West Ulrik Orstadius 
Utlandssekreterare  Ulf Willén 
Redaktör   Gunnar Andersson 
 
Halmstad i april 2016 
 
Christer Wahlgren 
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