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Då var det dags igen, tiden går för fort. Den här gången sitter jag på tåget till Göteborg och 

slutstation Toftaholm. Ska bli riktigt roligt att få se barnbarnet igen, och träffa grabben. Ser framemot 

en 5 rätters middag ikväll tillsammans med syrran. 

För er som vill följa vad vi håller på med så rekommenderar jag Facebook, vi har en sida där vi 

publicerar bilder från våra aktiviteter. Sök på pcfvärmland så finner du den. Det händer ju en hel del, 

Kenneth och Per var i Kristinehamn vid Värmlands Bil, förutom försäljning var det en auktion på en 

gammal Volvo skylt. Resultat fantastiska 4000:- bra jobbat. 

Kjell och Jag var till Hillebilles i Årjäng och träffade en del sköna grabbar och tjejer, slutresultatet som 

vi fick vid Osbornes klubblokal i Dalsland var 10 700:- . Det här arrangemanget kommer troligtvis att 

återkomma nästa år.  

Det kommer till nya saker hela tiden, lördag 1 juni deltar vi på kvaltävling till ”Starke man”. Inte lyfta 

en massa tunga saker men att synas och sälja grejer. Man träffar så mycket nya trevliga människor, 

det är kul det här, vill du prova? vi behöver all hjälp vi kan få. 

8 Juni blir en hel dag, Sola Cruising samlar en massa fin bilar på Norra fältet i Karlstad, där finns vi 

med försäljning och lotterier. På kvällen omgrupperar vi till Sandgrundsudden för konsert med 

”Queen” så det blir verkligen en hel dag. 

Skrev ju att det var trögt med Olearýs och FBK, Oleraýs har det lossnat reellt med, där har vi en 

fotbollsmatch inbokad måndag 10 juni. Spanien mot Sverige i EM-kvalet, blir ett bra test inför en 

fortsättning till mustaschkampen i November. Men FBK hör inte av sig trots löfte, men vi ger oss inte. 

Det är dags för en mustaschkampen match i Löfbergs arena. På tal om Löfbergs så är det faktiskt dags 

för det företaget också. 

Sen finns det ju massor med företag som borde kunna hjälpa till, sälja pins, starta insamlingar mm. 

Men där behöver vi hjälpas åt, 680 medlemmar borde ha ett väldigt stort kontaktnät, fråga din 

handlare, din arbetsgivare, fackförening, idrottsklubb, bara fantasin sätter gränser. Vi har ju 

drömmålet kvar 1 000 000:- till forskning från Värmland. 

Mer som tar onödig kraft är att några har så svårt att betala årsavgiften. Det är inte många men för 

mig vore det bättre att säga ” Jag vill inte stödja det här längre” än att säga jag vill vara kvar i 

föreningen men ändå inte betala. Det är ju inte så stor summa det rör sig om, och det ger stadsbidrag 

centralt. Därför är det viktigt att vårt register består av betalande medlemmar. 

Nog med gnäll, månadens medlemsvärvare är Arnold i Gunnarskog. Han värvade en hel familj 3 på en 

gång, det är grabben hela dan det. Om alla värvade en, ja man kan ju drömma, skulle vi bli en mycket 

starkare organisation och kunna påverka ännu mer. Det borde kunna gå att värva på golfbanan, där 

är det många som är drabbade. En uppmaning till er som är ute och svingar klubban. 

En liten påminnelse vi har ju ett ”Snack café” på Cafe King Creole tisdag den 4/6 kl 18.00 det blir 4:de 

gången, sen ska vi utvärdera för att se om det ska permanentas. 

Ha nu en fin sommar och njut av ledigheten, själv tänker jag jobba hårt för saken, har ju haft 3 dagar 

ledigt det får räcka. 

Håkan Florin 


