SVC riktlinjer för arrangörer av årsträffar
Allmänt
- Träffens namn skall vara ”Vincent-träffen”. I kommunikation med utlandet kan i tillägg till detta även
”Scandinavian Vincent Rally” användas.
- Till träffen är alla klubbmedlemmar välkomna oavsett vad de åker på. Utanför Skandinavien är även
medlemmar i VOC välkomna att delta. Därutöver kan även personer som skall delta som föreläsare
e.l. inbjudas. Tidigare medlemmar kan inbjudas till jubileumsträff.
- Plats, tid och träffvärdar utses på årsmöte, eller av styrelsen om inget färdigt förslag då finns.
- Träffen bör förläggas till juni – augusti, dock ej midsommarhelgen, svenska Britannia Rally eller mitt i
industrisemestern. Man bör även stämma av med VOC så att man om möjligt väljer en lämplig tid
med så lite konkurrens därifrån som möjligt. Eftersom det stadgas att årsmöte skall hållas senast
utgången av september månad blir detta också absolut sista tid för träffen.
- Platsen skall vara i Skandinavien, men kan också vara i angränsande områden i annat land, t.ex.
Nordtyskland och Åland. Förutsatt att villiga träffvärdar finns är det önskvärt att träffen växlar efter
intresse att arrangera mellan de Skandinaviska länderna.
- Parkeringssäkerheten kan arrangörerna inte garantera, men man bör välja en plats där parkeringen
är någorlunda avskild så att allmän parkering utan övervakning undvikes.
- Logi kan gärna ordnas med enkel standard så att träffavgiften hålls på rimlig nivå. Med tanke på de
begränsade bagagemöjligheterna skall sängkläder inte behöva medtagas.
- Tillåta tältning eller enklare boende t.ex. erbjuda boende i rum/stuga med fler bäddar eller i annex.
Om någon önskar högre standard, t.ex. enkelrum och detta går att ordna skall det vara till
motsvarande högre kostnad.
Ansvariga
- Träffvärdarna ansvarar för organisation och ekonomi för träffen.
- Klubben/styrelsen kan bistå med råd och tips men engagerar sig i övrigt inte i träffens
genomförande.
- Träffarrangören kan inte ingå avtal som riskerar att sätta klubben på obestånd.
- Träffarrangören skall informera styrelsen om risker och avtalsvillkor så att man inte riskerar att sätta
klubben på obestånd. Styrelsen kan ge villkor för att ingå avtal.
Ekonomi
- Träffvärdarna skall inhämta offerter och presentera en budget som styrelsen kan godkänna.
- Klubben har ingen förväntning om att träffen ska ge överskott utan träffavgifterna ska balansera
kostnaderna.
- Budgeten bör innehålla en post för oförutsedda kostnader på ca 5% för att hantera sena
avanmälningar och osäkerheter.
- Efter träffen skall redovisning av träffens intäkter och kostnader samt en kommentar till resultatet
ges oavsett om det är positivt eller negativt och skickas till styrelsen.
- Eventuellt överskott betalas in till klubben. Underskott kan täckas av klubben om styrelsen beslutar
så, dock förutsatt att underskottet inte orsakats av oegentligheter och att inga onödiga avsteg från
godkänd budget gjorts.
Utannonsering
- Eftersom årsmötet hålles under träffen är det viktigt att kallelse till det följer föreningens stadgar
med uppgift om tid och plats samt föreslagen dagordning.
- Inbjudan till träffen skall finnas i klubbtidningen, gärna redan i decembertidningen om det är
möjligt.
- Inbjudan skall finnas på hemsidan, både på svenska och engelska.
- Om möjligt bör vi föröka få med träffen i VOC:s kalender.

- Av inbjudan skall det framgå vad som ingår i träffavgiften och vad som ev. kan tillkomma, t.ex.
inträden och lunch lördag.
- Redaktör och webmaster kan vara behjälpliga med utformningen av inbjudan.
.
Sponsring från klubben av årsträffen:
- Styrelsen kan besluta om sponsring av träffen med lämpligt belopp.
- Inom dessa ramar kan priser delas ut till förare som åker Vincent till träffen eller för andra bedrifter
och t.ex. få öl, regalia eller annat.
Aktiviteter
- Någon form av aktivitet bör ordnas på lördagen, t.ex. utflykt till någon sevärdhet (gemensam eller i
smågrupper), föredrag, tipspromenad, prylauktion eller liknande.
- Under träffen hålls normalt föreningens årsmöte och detta ansvarar styrelsen för.
- Fredag kväll kan det vara enklare förtäring, medan det på lördag kväll bör vara en riktig middag. Bra
om fredagens mat kan stå kvar till sent anlända.
- Gärna ett gruppfoto med deltagarna och de Vincent som körts till träffen.
Senaste anmälningsdag och avanmälan
- Senaste anmälningsdag skall sättas med hänsyn till när logi och mat senast måste bokas samt
avbokningsreglerna för detta.
- Träffavgiften skall betalas senast denna dag.
- Efteranmälningar om så är möjligt. Om det finns skäl till det kan annan träffavgift gälla.
- Avbokning medför återbetalning endast i den mån vi kan tillgodogöra oss minskade kostnader eller
återbetalning från träffplatsen.
- Vid ankomsten måste vi vara försiktiga med att låta deltagare byta tröjstorlek till annan än beställd
för att inte riskera att rätt tröja inte finns till senare ankomna och att inte ett stort antal extratröjor
måste köpas in.

