
 

 

 

 

 

MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN 

Verksamhetsberättelse 2016 

2016 var ett mycket speciellt år för klubben av flera olika skäl. Under året 

firades att klubben funnits i 50 år. Detta skedde genom ett mycket välbesökt 

jubileumsmöte i Tylösand. Firande pågick under tre dagar och avslutades med 

en jubileumsmiddag med 423 gäster. Bland gästerna fanns cirka 120 utländska 

gäster. Under dagarna fanns olika program såsom besök på Koenigsegg och 

Flygmuseum, Ladies drive, konstrundor, Älgsafari, Hjorthägn samt 

stadsvandring. Styrelsens uppfattning är att mötet och program var mycket 

uppskattat av gästerna. Ett stort tack till Janne Svensson, Claes Johansson och 

Peter Carlström som tillsammans med ordföranden var huvudansvariga för 

mötets genomförande. Alla som ställde upp som funktionärer under 

mötesdagarna är också värda ett stort tack. 

Årsmötet 2016 hölls i Vetlanda där deltagarna från de tre distrikten 

sammanstrålade. Vid årsmötet utsågs Robert Pettersson, Gunnar Andersson 

och Staffan Engström till hedersmedlemmar i klubben. Vidare togs vid årsmötet 

första steget för en mindre stadgeändring som dock måste antagas även vid 

2017 års årsmöte för att bli gällande. 

Under året utkom även Staffan Engström bokverk ”Morgan Sports Cars in 

Sweden”. Intäkterna av bokens försäljning har Staffan Engström skänkt till 

klubben. Tack för detta. 

Genom Janåke Johanssons försorg finns det numera ett ”Morganvin” att köpa 

på Systembolaget. 

I början av år 2016 drabbades klubbens styrelse av ett dödsfall då klubbens 

kassör Leif Barryd gick bort. 



Styrelsen har under året haft två protokollförda möten, det första i samband 
med årsmötet i Vetlanda och det andra i samband med jubileumsfirandet i 
Tylösand. Därutöver har kontakten inom styrelsen hållits genom mail och 
telefon. 
Bulletinen har som vanligt utkommit med fyra nummer. 
Vår MHRF-representant har varit Ingvar Fredriksson tillsammans med Göran 
Nilsson. 
Till verksamhetsberättelsen har bilagts resultat- och balansräkning samt budget 
för år 2018. Klubben bokföring har utförts av extern bokföringsfirma. 
Styrelsen föreslår att årets förlust 24.318 kronor, balanseras i ny räkning. 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 564 stycken, en ökning under året med 15  
medlemmar. 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande  Christer Wahlgren 
Vice ordförande  Göran Nilsson 
Sekreterare  Morgan Nordh 
Kassör   Leif Barryd t.o.m. 16/1 2016 
   Vivian Fröde fr.o.m. 28/5 2016 
Distriktssekreterare East Åke Kjellgren 
Distriktssekreterare South Ronny Pobiega 
Distriktssekreterare West Ulrik Orstadius 
Utlandssekreterare  Ulf Willén 
Redaktör   Gunnar Andersson 
 
Halmstad 24 april 2017 
 
Christer Wahlgren 

 



Distriktssekreterarnas redovisning av aktiviteter enligt nedan 

MOG EAST 

Året startade den 7 Maj med en utflykt till Österby Bruk med 30 bilar och en 

god lunch och toppenväder. Vetlanda och årsmötet den 27 till 29/maj där vi 

hade inkvartering på det trevliga Fredensborg (känt sedan tidigare 

Morganträffar) Söndagen den 18 sept träffades ett 20 tal bilar i Sigtuna för färd 

till Veteranbilsträffen på Venngarns slott. Säsongen avslutades med Ingvars 

Peter Morgan memoriel till Siggesta gård på Värmdö. Måndagkväll 1 aug. AHK:s 

Morgansamling vid Årstaviken. Våra sedvanliga välbesökta PUB träffar sista 

onsdagen i månaden . 

 Åke Kjellgren 

MOG SOUTH 

Årets upptakt var som vanligt Vårmönstringen den 23 maj, ett arrangemang i 

samarbetemed UBCC-South.Start från Löddeköpinge. 

Årsmötet 27-29 maj i Vetlanda arrangerades tillsammans med Classics & 

Sportscarcentre.MOG-South träffades i Växjö på fredag em.Vi använde Scandic 

hotell i Växjö för  mat, logi och umgänge hela helgen. 

 

Svensk Sportvagnsmeeting hölls den 2-3 juli på Ring Knutstorp.Där var 

Morganparkeringen som vanligt väl frekventerad. 

MOG jubileumsträff i Tylösand 18-21 augusti räknades detta år som höstträff. 

Klubbkampen som är  höstavslutning i Skåne arrangerades tillsammans med 

UBCC-South. Starten var på Kulturens Östarp den 4 september, efter 

kvalitetsfrukost gick rallyt på vackra vägar på Romeleåsen med omnejd.Efter  

en god lunch var det så dags för prisutdelning, där överraskade arrangerande 

Jaguarklubben med att vinna.  Detta visade sig bero på snabb gjord 

regeländring och resulterade i att MOG inte vann, trots att undertecknad vann 

individuellt och flera andra Morganekipage placerade sig bra. 

Ronny Pobiega 



MOG WEST 

Den 2e april började klubbens aktiviteter med födelsedagstårta för MOG; det 
var precis 50 år sedan klubben bildades. Tårtan åts i Trollhättan med 
deltagande av klubbens grundare, Arne Holmström. Klubbens nytillträdde 
arkivarie, Staffan Engström, var initiativtagare till detta evenemang. 
 
Bilsäsongen började den 30 april med start i Rydal och fika på Wärdshuset 
Spinnaren. Ca 17 bilar slöt upp och firade att vintern var över.  
 
Tjolöholm Classic, Sveriges största endagarsutställning, den 22 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 27-29 maj deltog 14 bilar från MOG West i klubbens vår- och 
årsmöte i Värnamo och Vetlanda. MOG Wests möte hölls på Värnamo 
Stadshotell, ett k-märkt funkishöghus. Värnamos första hiss är bland de många 
ursprungsdetaljerna. Vi fick en intressant guidning av hotellet med bl.a. de två 
sviterna, inredda av Bruno Mathsson och Källemo. Vi samåkte på en av Sveriges 
roligaste Morganvägar till årsmötet i Vetlanda samt var på studiebesök i 
Källemos möbelfabrik. 
 
Årets stora MOG Sweden-händelse var naturligtvis 50-årsjubileet i Tylösand. 
Peter Carlström var med i organisationskommittén och genomförandet var 
superbt.  
 
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 30 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. 
 
Säsongen avslutades på Tuvatorps kaffestuga den 25 september med stor 
uppslutning, ca 17 bilar. Ett nytt besöksställe för oss då Brobacka kaffestuga har 
stängt. 
 
Under året har tre prominenta MOG West-medlemmar gått  bort,  
Thomas Roy, Ulf Nilsson och Leif Barryd. Vi saknar dem. 
 
Ulrik Orstadius   

 


