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1. Inledning.
Göran hälsade alla välkomna och dagens agenda godkändes.
2. Föregående protokoll.
Vi gick igenom protokollet, följande kommenterades:
2.1 Medlemsenkät.
Göran skall kontakta Gösta för att tillsammans sammanställa ett frågeformulär till våra medlemmar
med frågor rörande föreningens utformning och aktiviteter. Det gjordes en liknande undersökning i
LoH:s regi för två år sedan. Frågor och inkomna svar finns redovisade på vår hemsida. Vid redovisning
av den nya enkäten kan vi också referera till den gamla. Göran och Gösta ansvarar.
2.2 Försäkring.
Frågan har runnit ut i sanden. I dagsläget gäller det att själv ringa runt till försäkringsbolagen och
fråga efter pris. Det är stora skillnader på premiernas storlek så det är lönt att ringa runt. Några
generella tips är svåra att ge för priset baseras på typ av hoj, förarens ålder, skyddsutrustning,
bostadsort, förvaringsmöjligheter, andra försäkringar inom bolaget och förmodligen lite till.
2.3 Trasdockan.
Ett tjugotal medlemmar åkte med i kortegen. Totalt var de c:a 140 stycken.
2.4 Mingelplats.
Något "bästa" ställe att träffas på under vinterhalvåret har ännu inte hittats. Birgitta har ansvaret och
fortsätter att proväta/-dricka. Flera styrelsemedlemmar visade intresse av att deltaga i
krogprovningarna. (Kanske blir formen för dessa vinterträffar sådan att vi proväter och dricker oss
igenom ett gäng krogar/pubar för att senare på vårkanten komma underfund med var vi borde ha
vart hela tiden, vem vet? /Egen fundering//Gösta)
2.5 Riding Points.
Intresset för att samla åkpoäng har falnat. Om vi skall ha poängkort skall vi göra reklam för dem och
dela ut korten innan nästa åksäsong börjar. I kallelsen till nästa årsmöte skall vi be medlemmarna ta
med sina poängkort. Vinnaren kommer att få ett pris. PO ansvarar.

2.6 Lördagsturerna.
Ingen frivillig har anmält sig att leda lördagsturer. Vi vet att nya medlemmar uppskattar dessa turer
mer än de gamla. Kanske är detta sätt att komma ut och åka tillsammans med andra viktigare för
nyblivna HD-ägare. Efter ett tag har man etablerat kontakter och åker ut ändå. Frågan kommer att
tas upp i enkäten. PO föreslår att vi till nästa säsong väljer en Head Road Captain (styrelseledamot)
och upp till fem stycken Road Captain's så att det blir en hel grupp som delar ansvaret för kommande
lördagsturer och andra gemensamma åkningar. Beslut togs om att föreslå årsmötet detta samt att ny
patch Head Road Captain efterfrågas från H.O.G. plus att övriga skall ha Road Captain patchar. Har
dessa Road Captain's ej hunnit namnges till årsmötet tas beslut om antalet varpå Head Road Captain
söker och väljer. PO och ev. Valkommittén ansvarar.
3. Protokoll från senaste medlemsmöte.
Vi gick igenom protokollet och konstaterade att vi valde en ny revisor. Mer om detta under punkten
Övriga frågor i detta protokoll. Vi tog också upp frågan om fika/mingel under säsong som legat nere i
år pga lågt intresse på senaste medlemsmötet. Inför 2005 tar vi upp frågan igen i enkäten eftersom
chaptret borde ha "en fast punkt i tillvaron" där medlemmar alltid kan träffas.
4. Rapport från styrelseledamöter.
Director, Göran.
Vi skall skicka kopior på kvitton från våra utlägg för Stockholmsträffen till H.O.G-Europa. Så får vi se
om vi kan få någon sponsring. Göran ansvarar för detta och Pelle skickar kopior på samtliga fakturor
av dignitet från Stockholms-träffen till Göran så snart de inkommit.
Vi har ännu inte fått patchar och annat material från H.O.G-Europa. Frågan är om de inte sänder
prylarna till fel adress, HD-Sweden eller någon annanstans. Göran följer upp med H.O.G. Europe och
vår Incountry. Göran har bett H.O.G. Europe att skicka allt material till hans hemadress.
Det fungerar lite dåligt med info och samordning från vår Incountry Representative, nästan inte alls.
Vi enades om att saker och ting fortfarande inte fungerar problemfritt med H.O.G. Europe.
Under sommaren har vi fått besök från några europeiska chapters. Det är kul att knyta kontakter
med folk från andra länder. Kontakter som kan bli nog så värdefulla om man själv kommer till deras
hemmaområde.
Assistant Director, Tommy.
Klubben har idag 227 medlemmar samt 12 stycken som anmält intresse för klubben. Det har som
vanligt varit lite strul med registreringar och inbetalningar. En person hävdar att han betalt i början
av februari, tre stycken har inte lämnat sina SE-nummer och en person har inte fått någon
medlemsbricka trots att han betalat i april. Tommy har koll på detta alternativt reder ut ev. lösa
trådar.
LoH, Birgitta.
Birgitta har varit aktiv i att leda öppna turer i juli men röster har höjts om att ha rena tjejträffar där
tjejer kan få "tjeja" till sig utan att killarna stör. Frågan kommer att tas upp igen i den kommande
enkäten, se också LoH-enkäten 2001 på hemsidan.
Secretary, Gösta.
Vår Dealer har framfört önskemål om att ha en bunt t-shirts och kanske något annat från vårt

chapter att sälja till utländska hoggare som tittar in i butiken. Vi kollar med Doris om det finns något
som vi kan deponera hos Hasse. Gösta ansvarar.
Road Captain, PO.
Det har varit en bra åksommar. Togs upp önskemål om åkningar även i juli månad . I år har det åkts
med frivilliga insatser. Inför 2005 ställer vi frågor om detta i vår medlemsenkät.
Kassör, Pelle.
Den aktuella kassaställningen redovisades. Den ligger som beräknat. Efter täckning av förlust från
Stockholms-träffen uppskattas kassan till ca 40.000:-.
Webmaster, Carina.
Servern har legat nere ett tag men fungerar nu igen. Shit happens! Vi skall i sammanhanget komma
ihåg att det handlar om frivilliga insatser.
Nytt Luft & Buller är ute, Pelle har skrivit.
Aktiviteter, Jocke.
Stockholmsträffen redovisades. Den gick tyvärr 8 800 kr back. Av alla som var där var det bara 20
stycken som var där för första gången. Vi diskuterade varför inte fler kommit, frågor och funderingar
kom upp. Är vi för sent ute med information om vår träff? Har folk redan planerat in sommarens
träffkalender när vårt prospekt kommer? Skall köra Stockholmsträffen varje år eller varva den med
t.ex. Visingsö vartannat år.
Förslag: Gå ut tidigare med info och marknadsför hårdare (lätt sagt men svårt gjort). Göran har enligt
tidigare beslut tagit kontakt med Royal och de är positiva till att vara med om ett gemensamt
engagemang i kommande Stockholmsträffar. Möte med dem inför 2005 skall ske inom en månad.
Göran och Jocke ansvarar. Göran är sammankallande. Frågor runt Stockholmsträffen kommer också
att finnas i enkäten.
Charityöverlämnande till SMC's skadefond skall ske lördag den 11:e september. Birgitta och Jocke
talar med SMC om lämplig plats där vi kan lämna över pengarna och ser till att vi går ut med en
gemensam pressrelease om detta samt att SMC omnämner oss i sina egna medier. Utanför deras
kontor kan vi inte parkera våra hojar, så det får bli någon annan stans. Pelle berättade att vi hittills
skramlat ihop drygt 18 500 kronor. Inte illa! (efter mötet har styrelsen beslutat att skjuta till medel
upp till 20.000:-/GC)
Kommande helg är det H-D och Porschedag på Tullinge flygfält. Vi skall sälja kaffe och bullar. Jocke
fixar bullar och Göran kan få fram termosar. Birgitta samordnar.
5-årspartajet på årsmötet den 13/11 spikas på nästa styrelsemöte. Göran har redan prel.bokat band
som spelar. Jocke samlar som vanligt resurser och upptåg inför detta och sänder ut inbjudningar med
hjälp av Göran. Alla som är medlemmar i ett H.O.G-chapter är tillsammans med respektive välkomna
på partajet.
Agendan till kommande medlemsmöte spikades. Göran ser till att den och en inbjudan kommer ut till
medlemmarna.
Övriga frågor.
5.1 Medlemskort och medlems-kit.
Beslutades att bifalla Tommy's förslag om tillfälligt medlemskort till nya medlemmar som sänds ut till
medlemmar då det tar längre tid än en månad att få fram ett ordinarie.
Ett "medlems-kit" enligt förslag från Göran godkändes förutsatt att vi hittar en lösning av

finansieringen. I kitet finns bl.a. ett tillfälligt medlemskort vilket löser problemet med lång väntan på
ett medlemsbevis. Jocke tar kontakt med vår Dealer om ev. sponsring.
Frågan tas upp igen på nästa styrelsemöte. Göran ansvarar med bistånd av Jocke och Tommy.
5.2 Officiella H.O.G.-träffar i Sverige.
Etablering och synkronisering av tre officiella träffar är en fråga som Göran kommer att ta upp på
nästa directormöte. En av dessa bör då utses till årets nationella träff. Samtliga chapter i Sverige skall
ha dessa 3 träffar i sin resp. aktivitetskalender.
5.3 Valberedning.
Förslag till ny styrelse skall skickas ut med kallelsen till årsmötet så att medlemmarna har möjlighet
att ta ställning till föreslagna kandidater så det är hög tid att aktivera valberedningen. Pekka och
Tomy bjuds in till nästa styrelsemöte för avrapportering. Göran ansvarar.
5.4 Procedurfråga.
När vi på föregående medlemsmöte valde ny Revisor 1 gjorde vi fel. Egentligen skulle Revisor 2 med
automatik ha blivit den nya 1:an och en ny 2:a skulle ha blivit vald. Gjort är gjort och vi hälsar den nye
Revisor 1, Leif Hedquist, välkommen.
5.5 Kurs i MC-körning och delning i 2 grupper vid korteger.
Ofta kör vi så sakta på våra turer att medlemmar kroknar på tempot. Pelle och PO undersöker inför
2005 vad som erbjuds av utbildning i kurvtagning, inbromsning, omkörning e.t.c. Eventuellt körs en
kurs/avrostning i egen regi. Resultatet av förfrågningarna redovisas på nästa styrelsemöte.
Tempofrågan kommer dessutom att tas med i enkäten.
Till nästa åksäsong beslutades att dessutom göra försök med två grupper vid våra turer. En för de
som vill gasa, en för de som gärna tar det lugnt. Det är viktigt att poängtera att det inte ligger någon
värdering i gruppindelningen. Visst spelar åkskickligheten in men det är också en intressefråga.
Många njuter av att i relativt makligt tempo få tuffa omkring och även kunna njuta av omgivningarna,
andra blir bara nervösa. Tanken är att båda grupperna åker till samma mötesplats för gemensam fika,
lunch etc.
5.6 Klubblokal.
Frågan om klubblokal aktualiserades. En lokal under H-D House är ledig. Tommy undersöker om den
går att hyra och vad kostnaden i så fall blir. Frågan tas upp igen vid nästa styrelsemöte. Den kommer
också att finnas i enkäten.
5. Göran tackade för ett bra möte varpå mötet avslutades.
Klockan blev mycket så vi drog.
6. Nästa möte.
Nästa styrelsemöte skall hållas måndag 27:e september kl 18.00, Ringvägen 100 plan 6.
Vid pennan och tangenterna
Gösta Lindstrand
Secretary
Justeras
Göran Cedlind
Director

