Medlemsmöte HOG Stockholm Chapter 2004-05-03

Närvarande styrelseledamöter:
Director Göran Cedlind
Assistant Director Tommy Löhr
Treasurer Pelle Håård
Activities Officer Joakim Arnborger
Secretary Gösta Lindstrand
Närvarande övriga medlemmar: c:a 45 stycken.
Tid: 6/9 2004 kl 18:00-19:30
Plats: M/S Harley-Davidson I, Stadsgården, Stockholm.
1. Inledning.
Göran C hälsade alla välkomna. Kallelse till årsmötet hade skickats ut via mail. De som inte har fått
kallelse (men läser detta på hemsidan eller över axeln på någon kamrat) bör kontakta Tommy Löhr
för justering av mailadress.
2. Nya medlemmar.
Till kvällens möte hade vi nöjet att hälsa åtta nya medlemmar. Peter, Chris, Krister, Ulf, Maria, Göran,
Lillemor och Jonny, ni är alla välkomna till klubben.
3. Information från styrelsen.
Director, Göran C.
Göran summerade sommarens åkningar. Där nämndes Superrallyt, Lilla Midsommar, Järvsöträffen,
Stockholmsträffen, Lillehammer, Mälaren Runt, Trasdockan och våra Lördagsturer. Alla med egna
kvaliteter.
Vi har haft några utländska besökare under sommaren. I anslutning till Superrallyt kom fem
österrikare från Upper Austria Chapter i Linz hit. I augusti kom några från Cannes Cote D'Azur
Chapter. I sammanhanget berättade Göran att nästa års H.O.G. European Rally kommer att hållas i
närheten av S:t Tropez den 9:e till 12 juni, 2005. Om intresse finns planerar vi gemensam ner- och
uppresa. Då har vi också möjlighet att besöka våra nya europeiska vänner.
Årets charitypengar skall överlämnas till SMC:s fond för skadade motorcyklister lördag den 18:e
september, avfärd 10.00 från H-D City.
Lördag den 13:e november har vi årsmöte med efterföljande stort 5-årsfirande på HD-båten.
Ny styrelse skall väljas. Valberedningen, Pecka och Tomy, tar tacksamt emot förslag på frivilliga.
Till årsmötet uppmanas alla med ifyllt Riding Points-kort lämna detta till Road captain PO eller övriga
i styrelsen. De tre med flest poäng får pris. Korten kan även lämnas vid ingången till årsmötet.
Till nästa åksäsong skall vi ha fler Road Captains. Som det är idag får en person dra hela lasset och det
blir för mycket. Vi kommer också att undersöka möjlighet till utbildning i åkteknik. Om vi rannsakar
oss själva kan vi nog vara överens om att det är fler än undertecknad som behöver förkovra sig i kurvoch bromsteknik. Vi har också tagit till oss av synpunkter på åktempot under våra lördagsturer. Vissa
vill åka fortare och andra tar det gärna lugnare. Därför kommer vi att prova med två åkgrupper under
lördagsturerna nästa år. Syftet är att vi skall trivas under turen. Gemensam start och gemensamt mål,
fart och vägval kan variera.

En enkät kommer att skickas ut till alla medlemmar under hösten (i samband med kallelsen till
årsmötet). Enkäten innehåller frågor om hur vi upplever chaptret och aktiviteter, vad har varit bra,
dåligt eller fattas. Här finns utrymme för ris och ros och egna tankar. Ta chansen och svara på den!
Det är Din bästa chans att påverka vår Aktivitetskalender 2005 samt att anmäla intresse för att hjälpa
till!
Vår Lady of Harley proväter och dricker sig igenom Stockholms krogvärld för att hitta ett bra
mingelställe där vi kan träffas under vinterhalvåret och umgås över en pilsner eller två. Resultatet av
denna berömvärda forskningsinsats kommer att publiceras på vår hemsida i form av inbjudan till
pubkväll.
Vi håller på att ta fram ett medlems-kit till nya medlemmar. Det kommer att innehålla märken, pins
och lite annat. En förutsättning för kittet är att vi löser det finansiella. Vi återkommer i frågan på
årsmötet.
Det kommer ett directormöte där Göran m.fl. kommer att driva frågan om att ha tre officiella H.O.G.träffar per år med en roterande "Nationella".
Assistant Director, Tommy L.
Vi har i dagsläget 229 medlemmar. Nio av dem väntar på medlemskort, en till och beställning går
iväg. Några ytterligare står på väntelista i avvaktan på SE-nummer från HOG Europa.
Tommy har börjat leta efter en passande klubblokal. Vi får se om det mynnar i något förslag eller om
det faller på alltför höga kostnader, försäkringar eller annat. Styrelsen är av den uppfattningen att vi
inte är som vanliga ryggmärkesklubbar, vi kan inte förvänta oss att medlemmar skall bo i lokalerna
eller hålla vakt dygnet runt, året runt (försäkringsbolagen brukar inte ställa upp på obevakat garage
med många nycklar i omlopp). Då säger vissa att kan vi inte ha hojar där kan vi lika gärna träffas på
något trevligt hak i stan, se ovan. Som sagt, frågan kommer att ventileras vidare.
Påpekas att Årsmötet är endast för betalande medlemmar. Till festen efteråt är respektive och andra
hoggare välkomna. Seaparat inbjudan kommer med kallelsen till årsmötet.
Kassör, Pelle H.
Efter att räkningarna från Stockholmsträffen betalats har vi 34 000 kronor kvar i kassan. En del av
dess kommer att behöva användas för att stötta 5-årsfesten.
Aktiviteter, Jocke A.
Kalendern innehöll 27 aktiviteter och de flesta är nu avverkade. Inför nästa år kommer vi att ta
kontakt med Capital of Sweden Royal Chapter om att ha en gemensam Stockholmsträff. Skälet till det
är enkelt, vi fick inte ihop tillräckligt många deltagare för att årets Stockholmsträff skulle gå ihop. Vi
hade behövt vara 10 till för att nå nollresultat. Dessutom får vi hjälp med arrangemanget av fler
frivilliga.
4. Övriga frågor.
Det har varit lite strul med vår webbserver men det är fixat nu. Vi skall komma ihåg att hemsidan,
som allt annat i klubben, sköts av frivilliga och med den måttstocken är resultatet mycket bra. För
övrigt är vi inte dom enda som har haft datortrassel. Europakontoret har haft krasch i sitt
mailsystem. Det fungerar nu igen men alla gamla mail är borta. Har ni skrivit till dem men inte fått
svar bör ni skriva igen, eller ring direkt och be att få prata med Helena Lundvik, en trevlig svensk tjej
som jobbar där.
Nytt nummer av Luft & Buller är ute. Läs på hemsidan!

Tyvärr kunde inte vår shop manager komma, men det går utmärkt att beställa grejor via webben.
6. Nästa medlemsmöte blir årsmötet lördagen den 13:e november på HD-båten.
7. Avslutning.
Mötet avslutades med en kortare visning av ett par filmer från H.O.G.
Vid pennan och tangenterna
Gösta Lindstrand
Secretary
Justerat
Göran Cedlind
Director

