STYRELSEMÖTE 2001 - MARS - 12
Närvarande: Lars Stiernström Director
Rolf Beiron Vice director
Thomas Brazda Treasurer
Anders Nilsson Road Captain I
Per-Arne Gillmo Board Member
Gun Söderlund Lady of Harley I
Carina Avemark IT-ansvarig samt LoH II
P-O Smedberg Aktivitetsgrupp
Hans Alin Road Captain II
Vid protokollet: Ingrid Beiron Secretary
§ 1. Mötets öppnande Lars Stiernström hälsade samtliga välkomna och man godkände den
föreslagna agendan för dagens möte. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 2. Rapporter Kassa
Thomas Brazda lämnade kassarapport. Vi har 78 400,- kr totalt. Bestämdes att så långt det är möjligt
få faktura när vi gör inköp, allt för att få en bra redovisning.
Lady of Harley
Gun Söderlund berättade om kommande aktiviteter.
7 april är det Öppet hus hos HD City kl 16.00. Gun återkommer med tidpunkt när herrarna är
välkomna. LoH bör gå ut med en förfrågan om vad man vill att Charlie skall ta upp samt be honom
tala om lädervård. Därefter kan de som vill gå på Pub-runda - förslag: Cattelin.
5 maj - enklare avrostning endast för LoH. Gun och Carina ansvariga.
Den 4 augusti har Kiki Alvering-Gillmo tidigare annonserat om en träff med andra Chapter´s LoH. Gun
skall återkomma med mer information.
Road Captain
Anders Nilsson lämnade rapport om kommande körningar.
Den 28 april startar vi kl 09.30 från Wennergren Center för att åka till ProBike.
Beslöts att alltid inför en kortegekörning skall reglerna gås igenom. Hans Alin tar fram ett förslag till
Kortegeregler för remiss till styrelsen.
Beslöts att på medlemsmötet den 21 mars, höra efter frivilliga till "insatsgrupp" vid bl a
kortegekörning, möhippe-körningar.
Frågan om västarna kvarstår.
Övriga rapporter
Lasse berättade att det hade varit mycket trevligt på Rockfesten på Tyrol.
P-O Smedberg lämnade rapport från Aktivitetsgruppen då Pelle Håård hade förhinder.

Till den 31 mars bör vi få fram en korvvagn samt 6-7 personer som säljer korv och beg prylar hos HD
House. Skall tas upp vid medlemsmötet den 21 mars.
Insamlingen till Sachsska Barnsjukhuset startar.
Aktivitetsgruppen tar fram förslag till guld-, silver- och bronsdiplom för de som vill ge donationer till
Sachsska Barnsjukhuset.
Slutdatum för insamlingen bör vara någon gång i augusti.
Pelle Håård tar fram en skriftlig presentation av insamlingen.
Road Captains tar fram förslag till körningar i juni liksom för dem som vill åka gemensamt till
Norrtäljeträffen.
Rapporterades att utskicket till medlemmarna var klart.
Kuvert - bestämdes att vi använder HD:s standardkuvert samt sätter på vår logga i form av en etikett.
Vi har 10 % rabatt på allt HD-orginal utom hojar i Stockholmsbutikerna - helst skall man betala med
HD-kortet.
Styrelsen beslöt med röstsiffrorna 4 mot 3, att inte delta i tidskriften HD Extreme Magazine med vår
aktivitetskalender och ett fotokollage.
HOG Göteborg Chapter har Support - och sponsormedlemmar, vilket inte är godkänt av HOG
Internationals regler. Beslöts att vi inte inför det.
Frågan om en Associated member, som har en japansk mc kan åka med vid korteger och liknande,
bordlades till nästa gång.
Beslöts att en ordförandeklubba skall köpas in. Lasse tar fram förslag till nästa styrelsemöte.
Rolf Beiron återkommer om rabatter på OK-Q8.
Thomas berättade att SUSAB:s förmånliga försäkring endast gäller om man har en immobiliser
monterad på mc:n.
Lasse berättade att han har fått en intresseförfrågan från ett p-bolag i stan om vi vill hyra
garageplatser för ca 70 hojar till en kostnad om ca 375,- kr /månad. Bestämdes att tacka nej.
Namnskyltar: Lena Ländin skall återkomma med nytt förslag - pris ej ännu bestämt.
Medlemskort: Det kostnadsförslag tom Rolf hade fått ansågs för dyrt. Lasse hör med Göran Larsson
om tidigare leverantör. Avvaktar med frågan.
§ 3. Nästa möte Beslöts att nästa styrelsemöte hålls den 14 maj kl 18.30.
Nästa medlemsmöte hålls den 28 maj kl 18.30.
§ 4. Övriga frågor Beslöts att reda ut årsmötetsbeslutet från 1999 om att HOG Stockholm Chapter
skall endast ha 150 medlemmar. Lasse har regelboken som skall sändas på cirkulation inom styrelsen
snarast.
HD House har hört av sig till oss om att få sälja HOG Stockholm Chapter-märken. Beslöts att
metallmärket får säljas mot dubbla priset.
Den 3 och 4 april vill Charlie veta vilken slags hoj han skall berätta om. Ytterligare förslag till
intressanta frågor att ta upp är HD Security System.
Aktivitetsförslag: Majbrasa 3-4 mil norr om Uppsala med övernattning i armetält

