Medlemsmöte HOG Stockholm Chapter 2005-02-07

Närvarande styrelseledamöter:
Director Göran Cedlind
Assistant Director Tommy Löhr
Treasurer Pelle Håård
Webmaster Carina Avemark
Head-Road Captain P-O Smedberg
Ladies of Harley Officer Birgitta Lilja
Närvarande övriga medlemmar: c:a 45 stycken.
Tid: 2004-02-07 kl 18:30-20:15
Plats: M/S Harley-Davidson I, Stadsgården, Stockholm.
1. Inledning.
Göran C. hälsade alla välkomna till 2005 års 1:a medlemsmöte. Kallelse till medlemsmötet hade
skickats ut via mail.
2. Nya medlemmar.
Till kvällens möte hade vi nöjet att hälsa tre nya medlemmar. Sven-Erik, Lars och Tor, ni är alla
välkomna till klubben.
3. Information från styrelsen.
Director, Göran C.
Göran summerade händelser efter årsmötet,
Pub-kväll 2 dagar före jul,
VIP-kväll på HD-city, välbesökt c:a 70 glada dök upp
13 st medlemmar besökte MC-mässan och Bike-Street i Göteborg
Uppdaterad Stockholms Chapter info. Finns på H-D City att beskåda.
Information om registrering till skattemyndigheten av Stockholm Chapter.
Assistant Director, Tommy L.
Vi har 240 medlemmar, varav 2 st är hedersmedlemmar. 61 st har ej i dagsläget betalt sin
medlemsavgift.
Vi har även 17 st föranmälda personer som önskar bli medlem.
En vädjan framfördes att medlemmarna meddelar adressändring mm snarast, så de är säkra att få
information i tid.
Ladies of Harley Officer Birgitta L.
Birgitta informerade lite om Pub-kvällarna som är på gång närmaste är den 1 april, mer info på
hemsidan.
Head-Road Captain, PO S.
PO presenterade sina nya road-captains, Lasse, Sune, Mona, Annie & Anders (ej närv).
Webmaster, Carina A.
Inga stora nyheter på webbsidan, Carina flaggade för att en av våra hedersmedlemmar John Eyre, har
Vernissage 19 mars till den 9 april på Swedenborgsgatan 1 Stockholm.
Föreslogs som aktivitetet. Efter vernissagen tar vi oss till Pizzerian vid HD-city, äter en bit och tittar på
vår HOG film på storbild. 8:e april är föreslagen som lämplig dag/kväll.

Carina flaggade även för att hon ej vill bli omvald som Webmaster när nuvarande valperiod går ut vid
nästa årsmöte. Vi söker alltså en ersättare och medlemmarna ombads hjälpa till så vi får fram
kandidater till posten.
Kassör, Pelle H.
Medlemsavgifterna för 2005 har börjat komma in, enda större utgiften i dagsläget är Tommy L. POTkursen i Portugal den 17-20 feb. I övrigt är ekonomin god med drygt 60.000:- på vårt konto.
Shop Manager 1.
Tomy Pettersson presenterade sin medhjälpare Iréne Jonsson.
Shoppen var öppen efter mötet för hugade köpare. Meddelas därifrån att "gamla" T-shirten nu är
slutsåld.
I samband med pres av shopen passade Göran C. på att avtacka förra shopansvariga Doris Widell
eftersom hon var bortrest på årsmötet.
Aktiviteter, Göran C.
Aktivitetskalendern gicks igenom med hjälp av storbildsskärm.
Puffning för Grizzlyturen och Lilla midsommar bl a.
Kommer efter justering skickas ut i pappersformat till betalande medlemmar. Ligger redan utlagd på
webben.
Vi har fortfarande vakans på Activities Officer-I. Medlemmarna ombads hjälpa till så vi får posten
besatt. Styrelsen tar gemensamt ansvaret tills vidare.
4. Övrigt.
Eftersom Gösta L (secretary) var sjuk redovisade Göran kortfattat enkäten som gått ut till
medlemmarna. Knappt 50 svar kom in. Tyvärr tunn representation av våra ca 240 medlemmar. 53 år
var snittåldern på de som svarat med ålder. Önskemålen var många. Bl a onsdagsturer, långturer
med övernattning, turer i juli, kurs/temakvällar, stammställe 1 ggr/vecka under säsong på fik och 1
ggr/ånad under off-season på pub. Styrelsen har beaktat svar som fått majoritet i årets
aktivitetskalender. Alla svar används också vid vårt fortsatta arbete med chaptret.
Temakvällar,
Pelle och PO puffade för "sina" temakvällar 17 mars och den 14 april, informerade lite om vad som
kommer att tas upp.
6. Nästa medlemsmöte blir den 4 april, kl 18:30 på samma plats, dvs H-D båten.
7. Avslutning.
Mötet avslutades med ett bildspel av händelser under 2004.

