Styrelseprotokoll HOG Stockholm Chapter den 28 april 2003
Närvarande:
Director/ Pelle Håård
Treasurer/ Thomas Brazda
Secretary/ Marie Gartz
Activity Officer/ Joakim Arnborger
LOH I/ Kiki Alverin-Gillmo
IT-Officer/ Carina Avemark
Road Captain I/ PO Smedberg
1. Välkomnande
Director Pelle Håård hälsade närvarande styrelseledamöter välkomna.
2. Genomgång av förra mötesprotokollet samt rapporter
Beslutet om att ha ett välkomstpaket för nya medlemmar är bra men för att säkerställa vilka nya
medlemmar som betalar in sin årsavgift har hemsidan ändrats. Nu får nya medlemmar fylla i ett
formulär med namn och adress m.m. och först därefter betala sin medlemsavgift. Tyvärr har det
tidigare hänt att nya medlemmar betalat in årsavgiften på klubbens postgiro och glömt att uppge
namn och adress. Detta har gjort att det varit helt omöjligt att härleda varifrån pengarna kommit.
Rapport Activity Officer;
Den 10:e maj är det Charity Run och ca 200 medlemmar beräknas ställa upp. Priser kommer att delas
ut och en "korvgubbe" kommer förmodligen att sälja korv. Vid eventuell vinst går 20% till klubben.
59 personer har anmält sitt intresse till Stockholmsträffen.
Rapport LOH I;
Tjejkvällen på HD-butiken den 29 april ser ut att få bra uppslutning. Kiki och Anki har ringt runt och
det verkar som att ca 20 stycken från HOG Stockholms Chapter sluter upp.
Shopen har planerat att trycka upp ett antal tröjor. Vid ett litet antal kommer dessa att bli dyrare.
Den 17 maj går turen till Gripsholm. SMC har mailat till Kiki och tillfrågat HOG Stockholm Chapter om
de kan tänka sig att leda cortegen för den västra sidan. Kiki har tackat ja och turen går av stapeln
klockan 9.00 från Brommaplan och därefter vidare till Kungsträdgården.
Rapport Director;
Nytt styrelsemöte inför Stockholmsträffen i Bogesund klockan 18.00, Café Parkvillan.
Racet till Hamburg startar den 23 juli i Stockholm. Alla Chapter sluter upp i Jönköping för fest på
kvällen samma dag. Vi bor på vandrarhem och dagen efter fortsätter turen till Malmoe Chapter för
ytterligare en fest. I Hamburg finns det 8 rum (16 bäddar) att tillgå. Ytterligare besked kommer att
ges av Lasse Stjärnström, Royal Chapter. Anmälan görs på Royal Chapters hemsida.
Rapport Road Captain I;
PO kan inte närvara på medlemsmötet den 5 maj.
Den 11 maj leder Göran Sedling turen och samling sker vid HD-butiken klockan 11.00.
Den 24 maj åker Royal Chapter med på turen och det blir fika på Herrängs marina.
PO efterfrågade fler turledare till eftersommaren.
Rapport Treasurer;
Försäkringarna på våra "hojar" höjs från Folksam, Susab och Skandia. SMC har billigare försäkringar.
Thomas erbjöd sig att begära förslag och information från SMC.
(Styrelsen bad Thomas om att få ett utdrag ur bokföringen till medlemsmötet.)

3. Stockholm Chapters nya stadgar
Stadgarna skall färdigställas och den grupp som arbetat med detta samlas innan årsmötet. Stadgarna
skall först ut på remiss och alla medlemmar skall ha varsitt ex inför årsmötet då beslut tas i frågan.
4. Vicedirectors avgång
Tina Walker är allvarligt sjuk och har begärt avgång. Styrelsen beslutade att avvakta med
ställföreträdare fram till nytt årsmöte.
Carina Avemark fortsätter registreringen tillsvidare.
5. Medlemsmöte den 5 maj
Pelle Håård har ingen möjlighet att delta på medlemsmötet. Styrelsen beslutade att Carina tar över
ansvaret och leder mötet.
6. Övriga frågor
Styrelsen beslutade att hålla ett nytt möte den 17 juni 2003 för att gå igenom den Brainstorm som vi
hade i mars.
7. Avslut
Mötet avslutades och Pelle tackade ledamöterna.
Vid protokollet
Marie Gartz
Secretary

