
 
 
 

Kæri félagsmaður. 

Nú er fimmta starfsár Volvoklúbbsins farið af stað og var fyrsti viðburður ársins aðalfundur 
félagsins sem haldinn var 3. apríl. Þar var sitjandi stjórn endurkjörin og hefur hún því setið 
óbreytt frá stofnun félagsins. Auk almennra aðalfundarstarfa var samþykkt breytingartillaga 
á 6. grein samþykkta sem veitir stjórn heimild til að verja hluta af fjármagni félagsins til þess 
að láta gott af sér leiða. Hægt er að skoða samþykktir félagsins á heimasíðunni 
volvoklubbur.is. Þá var einnig samþykkt að félagsgjald héldist óbreytt á næsta ári og hefur 
það því verið óbreytt frá upphafi, eða 2000 kr. á ári. 
 
Viðburðir ársins hefjast svo af krafti 12. maí með árlegum rúnti í Borgarnes á stórsýningu 
Fornbílafjélags Borgarfjarðar. Fornbílar fá að vanda frítt í göngin og mun klúbburinn greiða 
veggjald í göngin fyrir nýrri Volvo bíla. Allar nánari upplýsingar þegar nær dregur á 
heimasíðunni og á Facebook síðu klúbbsins. Á baksíðu þessa fréttabréfs er yfirlit yfir áætlaða 
viðburði ársins. Nákvæmari tímasetningar eru þó alltaf kynntar á heimasíðu og Facebook 
síðu með nokkrum fyrirvara. 
 
Fullgildir meðlimir Volvoklúbbsins eru 173 þegar þetta er ritað og hefur fjöldi félagsmanna 
verið svipaður frá upphafi. 
 
Meðfylgjandi er félagsskírteini 2018 sem veitir afslætti af hinum ýmsu vörum og þjónustu 
hjá samstarfsaðilum okkar. Hægt er að skoða lista yfir samstarfsaðila á heimasíðunni undir 
„Tilboð og afslættir“ og bætist reglulega í þann lista. 
 
Stjórn Volvoklúbbsins óskar þér og þínum gleðilegs Volvo-sumars og vonumst til að sjá ykkur 
á viðburðum sumarsins.  
 
  



Viðburðir 2018: 
Birt með fyrirvara um breytingar. 
 

§ 5. maí - Hópakstur og hi<ngur kl. 12:00  
Volvo 140 bílar sérstaklega boðnir velkomnir. Hi[ngur með Per Helgesson frá 
norskum 140 Volvoklúbbi. 

§ 12. maí - Borgar@arðarrúntur kl. 12:30 
Lagt af stað kl 12:30 frá Bauhaus.Fornbílar fá frí_ í göngin en klúbburinn býður yngri  
Volvo bílum frí_ í göngin 

§ 2 júní  Hvolsvallarferð kl. 10:00 
Heimsókn `l Þórs í Eldstó á Hvolsvelli 

§ 20. júní, (miðvikudagur) kl. 17:30  
Fjölskyldugrill í Guðmundarlundi 

§ 11. júlí, (miðvikudagur)  kl. 17:30 
Fjölskyldugrill í Guðmundarlundi 

§ 29. ágúst kl. 19:30  
Hópakstur með Fornbílaklúbbnum 

§ 13. nóvember 
5 ára afmæli klúbbsins 

§ 31. desember kl. 12:45 
Áramótarúntur Volvoklúbbs Íslands. 

 
Listinn þarf ekki að vera tæmandi. Allir viðburðir og nánari tímasetningar eru birtar á 
heimasíðu og Facebook síðu með fyrirvara. Hafir þú hugmynd að viðburði eru allar 
ábendingar vel þegnar á netfangið postur@volvoklubbur.is. 
 
 
Tölulegar staðreyndir af heimasíðunni, volvoklubbur.is: 

Heimsóknir heimasíðunnar volvoklubbur.is á árinu 2017 voru alls 5484, en voru 5192 árið 

2016. Blaðsíðuflettingar voru 20.421. Alls komu 83% heimsókna frá Íslandi, 4,45% frá USA, 

2,53% frá Svíþjóð, 1,1% frá Danmörku og minna en 0,7% frá Kanada, Tékklandi, Noregi, 

Bretlandi, Þýskalandi og Spáni. Alls koma 62,7% heimsókna frá Reykjavík, 4,66% frá Akureyri, 

3,68% frá Kópavogi, 2,67% frá Hafnarfirði og 0,96% frá Reykjanesbæ. 

Alls koma  rúmlega 41% heimsókna frá Google.com, tæplega 40 % frá Facebook.com og 

rúmlega 13% fara beint á volvoklubbur.is. 

 

Volvoklubbur Íslands – Facebook hópur, 2. Apríl 2018 eru 2716 , voru fyrir ári síðan 2.111. 

Alls eru 637 fylgjendur á Facebook síðu klúbbsins í apríl 2018, en voru 508 í mars 2017. 


