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1. Kristi himmelsfärd.
Innan ordinarie möte inleddes informerade Ulla G om ett upplägg för hojtur till Gotland över Kristi
himmelsfärdshelgen. Kostnader för resa och logi redovisades samt förslag till aktiviteter. Det lät bra,
fullt i klass med förra årets tur till Åbo.
Efter redovisningen lämnade Ulla lokalen och vi andra fortsatte med nedanstående punkter.
2. Inledning.
Göran hälsade alla välkomna och dagens agenda godkändes.
3. Föregående protokoll.
Nedanstående punkter stod kvar som öppna från föregående möte:
3.1 Befattningsbeskrivningar.
Beskrivningarna är klara och Carina kommer omgående att lägga dem på webben. De kommer att
ligga ihop med respektive funktionär.
3.2 Patchar.
Det saknas fortfarande en mängd patchar. Många avgående funktionärer har inte lämnat tillbaka sina
funktionärsmärken. Shoppen har inte ännu inte beställt nya märken. Vid beställning måste
kreditkortsnummer anges. Pelle reder ut pengafrågan med Doris så att vi kan få nya patchar.
3.3 Safetys.
De har ännu inte kommit fram några frivilliga. PO tar upp frågan på kommande medlemsmöte.
3.4 Medlemskorten.
En förutsättning för medlemskap i svenska H.O.G. är medlemskap i den internationella. Det åligger
alltså registratorn att kontrollera medlemskapet, nu när medlemsavgifterna för 2004 börjar trilla in.
Frågan hur vi får fatt i den internationella medlemsmatrikeln sköts till Göran att ta upp på det
kommande Directorsmötet. Det måste vara samma problem för alla svenska chapters.
Carina har jobbat vidare med kortfrågan sedan sist. Hon har fått in tre olika prisuppgifter varav den
lägsta, 14 kronor per bricka, är mycket bra. John Eyre har gjort två förslag till layout. Vi enades om att
"det nedre" förslaget blir bäst. Bilden är renare. Förslagen kommer att visas på kommande

medlemsmöte och får vi inte på nöten för vårt val kommer detta bli vår nya medlemsbricka.
Kommande år kommer gamla medlemmar endast få en självhäftande "årsplupp" att sätta på
baksidan.
Oavsett vad vi väljer skall medlemskorten ut till medlemmarna den 15:e mars.
3.5 Laminatmaskinen.
Vår laminatmaskin kommer att användas för tillverkning av väderbeständiga skyltar. Såväl
aktivitetsgruppen som Road Captain ser hur de kan använda maskinen. Ett utmärkt varuprov är John
Eyres medlemskortförslag som är plastade i denna. Jocke tar över maskinen från Carina.
3.6 Medlemsmatrikeln på webben eller ej.
Vi beslöt att tillsvidare inte lägga ut matrikeln på webben. Medlem som önskar få den kan, som
tidigare, begära att få den. Tommy Löhr som håller i medlemsfrågorna kontrollerar att personen
ifråga är medlem och därmed har rätt att få ut den samt håller notering om vilka som fått matrikeln.
3.7 Utskick.
Vi har tre stora utskick årligen:
" Inbetalning av årets medlemsavgifter
" Utskick av medlemsbrickor m.m.
" Kallelse till årsmöte.
Total portokostnad ligger på nästan 6 000 kr. Gösta skall prata med vår dealer om sponsring av dessa
tre stora utskick. De mindre administrerar och betalar vi själva även i fortsättningen.
När det gäller utskrift av trycksaker åtar sig Jocke att inom sin firma göra detta mot
"självkostnadspris". Han åtar sig även kuvertering och etikettering. Vi andra ställer upp om/när han
vill ha hjälp.
3.8 Stadgarna.
Klubbens stadgar ligger på webben. Den som är intresserad kan hämta/skriva ut dem själv.
4. Rapport från styrelseledamöter.
Pelle.
Budgeten för år 2004 drogs. Med den måttliga medlemsavgift som vi tar ut har vi begränsat
handlingsutrymme. Vi diskuterade an avgiftshöjning men eftersom det är en fråga för ordinarie
årsmöte lämnade vi frågan till dess.
Shopen kommer att få 10 000 kronor av klubbens medel överfört för att kunna beställa hem nya
artiklar. I dagsläget saknar shopen kontanta medel. Där finns bara varulagret. Shopansvarig skall
redovisa ekonomisk ställning två ggr per år, inför vårmötet och inför årsmötet på hösten.
Vi diskuterade betalningssätt och kom fram till att dagens modell med beställning och betalning vid
leverans inte fungerar särskilt bra. Alltför många hämtar inte ut det som beställts. Vi rekommenderar
Doris att ta betalt vid beställning. Pelle meddelar Doris.
Tommy.
Klubben har för närvarande 237 medlemmar. Göran vill ha e-mailadresserna för sina utskick.
Jocke.
Uppmaning att betala årets medlemsgift har skickats till alla medlemmar. Sista betalningsdatum är
31/1. Vi får se hur många eftersläntrare vi får i år. Med tanke på hanteringen av medlemskort vore
det bra om folk betalade i tid.
Carina.
Anders Sjödin som hjälper till med vår hemsida kommer att ge Director, Road Captain och Lady of

Harley password så att de själva kan skriva sina inlägg. Carina vill veta när någon skriver in nya saker
för att kunna uppdatera "Aktuellt".
PO.
Inte ett sk-t, det är inte åksäsong ännu. PO kommer att efterlysa safetyfolk vid medlemsmötet.
Göran.
Festen anordnad av H.O.G Sweden kommande lördag på H-D-båten har hittills samlat ett 40-tal från
vårt chapter.
Vår Dealer kommer att få tillgång till ytterligare 300 kvadratmeter i källarplanet under butiken.
Chaptret kommer att få ett eget utrymme.
Lasse Stiernström har bett att få våra stadgar för att tillsammans med andras bilda stommen till en
standarduppsättning av stadgar till nya/gamla chapters.
5. Aktiviteter 2004.
Aktivitetsgruppen har överträffat sig själva igen. En mycket diger aktivitetslista presenterades. PO
fyllde i med lördagsturer. Den i inledningen presenterade turen till Gotland över Kristi himmelsfärd
spikades. Aktivitetslistan kommer att presenteras för medlemmarna vid kommande medlemsmöte.
Den skall också läggas ut på webben.
6. Charityn 2004.
Årets charity bestämdes gå till SMC:s fond för skadade mc-förare.
7. Medlemsmötet 2/2-04.
Göran presenterade förslag till mötesagenda som godtogs efter smärre justeringar och tillägg.
8. Övriga frågor.
Styrelsemedlemmarna har fått ett utskick från H.O.G. i Norge. Norrmännen har själva hämtat
adresserna från vår hemsida.
Till POT-kursen i Malaga skickar vi endast Göran C. Vi vet inte hur medlemmarna ser på flerfaldigt
deltagande. Det vi allra minst vill ha är en diskussion om slöseri med klubbens pengar.
Styrelsens medlemmar är inte befriade från medlemsavgift.
Carina delade ut 10 HOG-visitkort till varje medlem i styrelsen i början av mötet. Fler beställs via
Carina.
Att ha ett nytt brainstormingmöte känns inte så angeläget. Det som saknades eller upplevdes
ostrukturerat och vagt löstes vid förra årets möte. Nu handlar det mer om att låta saker och ting
sätta sig. Däremot röstades det fram ett extra styrelsemöte söndagen den 28:e mars då också övriga
förtroendevalda kallas. Då kommer Göran bl a att lämna rapport från Malagamötet.
Göran fick i uppdrag att ta med sig följande punkter till Directorsmötet 23/1:
" Hur väljs Incountry Representative Officer och för hur lång tid?
" Vad har han för riktlinjer från H-D-importen respektive H.O.G. internationellt i frågor rörande de
nationella chaptrens utveckling?
" Hur skall frågan om medlemskap i internationella H.O.G. och SE-nummer administreras? Nu så här i
början är det viktigt att de lokala klubbarna får tillgång till internationella medlemsregistret för
kontroll att medlemsavgiften är betald även där.
" Kan vi ta fram en gemensam aktivitetslista för H.O.G.-klubbarna i Sverige? Är fler än vi intresserade
av en sådan?

9. Mötet avslutades.
Klockan blev 22.00 så vi avslutade mötet och gick ut i vinterkylan.
10. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte skall hållas söndag 28:e mars kl 18.00, Ringvägen 100.
Vid pennan och tangenterna
Gösta Lindstrand
Secretary

