Närvarande styrelseledamöter:
Director Göran Cedlind
Assistant Director Tommy Löhr
Treasurer Pelle Håård
Secretary Gösta Lindstrand
Head Road Captain P-O Smedberg
Frånvarande styrelseledamöter:
Webmaster Carina Avemark
Ladies of Harley Officer Birgitta Lilja
Tid: 26/9 2005 kl 18:00-20:00
Plats: Telegrafgatan 8A, Frösunda Port (Göran’s jobb)
1. Inledning.
Göran hälsade oss välkomna och vi antog dagens agenda.
2. Info från Director.
• En laserskrivare är inköpt för chaptrets räkning så nu skall våra utskick kunna skrivas ut fortare och
till en billigare penning + med hög kvalitet. Göstas bläckpatronslukande harv får vila i frid.
• 1/10 blir det directormöte i Karlstad. Där kommer Göran att ta upp:
o Den alltför höga avgiften till H.O.G. Europa.
o H.O.G. Rally 2006.
o Flytta Visingsöträffen en vecka framåt så den inte ligger så nära vår träff.
o Posse Ride 2007.
• H-D House Chapter hade uppställ på Tullinge under lanseringen av 2006:orna och fick enligt egen
utsago 20 nya medlemmar. Bra gjort. De är nu lika stora som Royal.
• Fonduekvällen på restaurang Boden vid Vanadisplan den 15/10 är fulltecknad. Om det blir
återbud/ytterligare platser kommer det att annonseras på hemsidan. Kicki Alverin håller i
arrangemanget.
• Vi har fått förfrågan från våra vänner i Upper Austria Chapter i Linz, Österrike om vi kommer att
arrangera åkning till Superrallyt i Norge 2006. Vi vet inte ännu hur många som kommer att åka eller
hur men fixar vi gemensam åkning är det klart att vi försöker få med oss österrikarna.
• H.O.G-rallyt 2006. Djurönäset har lämnat offert. Dom vill ha 340 kr/natt och person för boende i
dubbelrum inkl. frukost. Det är ett bra pris med tanke på standarden. Bra är också priset på pilsner
(vilket vi satt som krav) där man lyckats få en leverantör att sponsra så att priset på en flaska av det
märket hamnat på 10 spänn! Rummen och hela anläggningen är av mycket hög klass (4 stjärnor).
Kvar att diskutera är prisbilden runt vilken typ av mat som skall serveras fredag och lördag kväll.
Deras eget förslag är onödigt avancerat och dyrt. Kasta pärlor för HOGsen som någon uttryckte det.
Det är viktigt att hålla träffavgiften på en så låg nivå som möjligt, annars får vi inte det deltagarantal
som behövs. Ett förslag är att göra som masarna gör och låta träffdeltagarna betala lördagens lunch
på stället. Då märks inte utgiften på samma sätt. Efter löst bollande med siffror kom vi fram till att
träffavgiften inte bör ligga på 1 200 kr (vilket är en bravad i Stockholms-trakten). Det gäller också att
få fram budskapet att det är hög klass på stället (inomhuspool, vedbastu, egen badstrand,
hotellstandard m.m.) så att folk förstår att de får valuta för pengarna.
Organisationen klarnar mer och mer. Följande har tagit på sig ansvar:
Styrelse: 3’s Amigos, dvs de 3 Stockholms-dirrarna
Träffgeneral: Hans Roheden, Royal
Aktiviteter: Jocke Arnborger, Sthlm
Musik: PO Smedberg, Sthlm & Totte Wallgren, House

Marknadsföring: Ulf Engborg, House
Administration och anmälningar: Annie Håård och Kicki Alverin, Sthlm
Sjukvård och säkerhet: Tommy Löhr, Sthlm
Ekonomi: Lasse Berglund, Sthlm
Huvudansvarig för mat och dricka saknas alltjämt.
Är du matglad och förtjust i dricka – anmäl dig!
Ovanstående kan misstolkas så jag formulerar om det:
Är du van att fixa käk och dricka – anmäl dig!
Ytterligare förtydligande:
Vi behöver någon som håller i lördagens lunch och lättpilsner, resten fixar Djurönäset.
Lättare kan det inte bli – anmäl dig!
3. Föregående protokoll.
• Tommy Löhr undersöker om försvaret har något låsbart monterskåp till övers som vi kan få överta
och hänga upp hos H-D City för exponering av klubbens grejor.
• Göran Karlsson och Pekka funderar alltjämt på kandidater till de vakanta styrelseposterna
(Treasurer, Secretary, Head Road Captain och Photografer/Editor). Känner du dig manad – ta kontakt
med någon av dem eller Director, Göran Cedlind. Du behövs.
4. Årsmötet och festen 12/11 2005.
• Göran börjar formulera en verksamhetsberättelse samt kallelse till årsmötet. Inkluderar även
inbjudan till festen efter mötet. Han tar även emot övrigas bidrag. Gösta behöver materialet till 7/10
för att sedan skriva ut det (på nya skrivaren) och få iväg det till medlemmarna inom stipulerad tid
(11/10).
• Pelle tar, efter rapport från shopansvarig Tomy P, fram årets bokslut och stämmer av med revisorn,
Leif H, som författar sin lilla rapport. Samma deadline (7/10) som ovan till Gösta för utskicket. (vid
årsskiftet ska vi sedan deklarera föreningen till Pär Luder & Co, men det blir en senare fråga//GC)
• Gösta tar kontakt med H-D City om sponsring av kuvert och porto samt eventuellt reklammaterial.
• I kallelsen skall även motioner från medlemmar finnas med. Hittills har vi inte fått in några så Göran
skickar ut ett mail till alla där han skrivet att Gösta måste ha motionsförlag (och då pratar vi inte om
något jä-la träningstips (även om det inte skulle sitta i vägen – har spegel hemma så jag vet/GL))
senast onsdag den 5:e nov. så styrelsen har en chans att ta ställning till förslaget och få med det i
kallelsen.
• Göran sköter avtackningarna på årsmötet.
• Göran kollar med Madde vad vi kan få för mat för 100 – 150 kr.
• Göran kollar med Birgitta, Lisa osv om hantering av anmälningar och betalning till festen.
• PO håller i bokning av band, förslag finns. En budget på 5-6.000:- för bandet beslutades.
• Upplägget blir att deltagarna betalar en hundring vid entrén som täcker delar av mat och
underhållning – dricka betalar vi själva. Bandet får sina pengar, Madde får resten och det som inte
täcks fakturerar hon klubben som ”bjussar” medlemmarna på detta.
5. Övriga frågor.
–
6. Nästa möte.
Årsmötet är den 12:e november på H-D båten, konstituerande möte inför 2006, 28/11-05 och första
styrelsemötet 15/12, plats meddelas senare.
7. Mötet avslutades och därefter baxades den nya printern in i Gösta’s lilla franska Citt-o-trängs.

