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Till alla medlemmar i                                       Vintage Green Power 
 
 
Kallelse till Årsmöte med Vintage Green Power. 
 
Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Vintage Green Power, lördagen den 29 februari 
2020.  
Årsmötet startar kl 14.00 hos John Deere återförsäljaren Bil & Traktorservice i Nyköping. 
Eftersom många kanske har lång resväg, har vi i år inget studiebesök på lördagen, utan 
startar med lunch på firman kl. 12. Se vidare i bifogat program. 
 
För de som vill övernatta, har vi preliminärt bokat ett antal rum på Good Morning Hotel i 
Nyköping, där vi också skall äta middag efter årsmötet. Klubben subventionerar middagen 
(som kostar 365:-),  så att var och en endast betalar 200:- vilket erlägges till kassören under 
dagen. Priset inkluderar en 3-rätters middag med en starköl eller ett glas vin och kaffe. 
Övrig dryck etc. betalas av respektive deltagare direkt till personalen. 
 
Var och en bokar och betalar sitt eget boende. (enkelrum 575:-, dubbelrum 675:- per rum 
och natt, inkl.frukost.)  
Boka på Good Morning Hotels Nyköping, Gumsbackevägen 2, 611 38 Nyköping.  
Bokning skall ske på telefon 0155-289000 eller via epost till nykoping@gmorninghotels.se. 
Ange koden JD-GMW när du bokar för att få rätt pris. Boka snarast. 
 
Anmälan om deltagande till årsmöte, studiebesök och middag på kvällen, göres till 
sekreteraren Jan Ingvarsson tel. 0708-484780 eller på mail till jan.ingvarsson@jd-gmw.se . 
Senaste anmälningsdag till årsmötet och bokning av rum är den 20 februari .  
 
Anmälan skall innehålla information om antal deltagare på: 
Årsmöte hos Bil & Traktorservice 
Deltagande på middag och samkväm 
Boende på Good Morning Hotels, Nyköping 
Studiebesök på Sparreholms slott 
 
Med tillönskan om ett givande årsmöte. 
 
Bengt Jordy 
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