Medlemsmöte H.O.G. Stockholm Chapter #9850
2006-02-06
Närvarande styrelseledamöter:
Director
Göran Cedlind
Assistant Director
Tommy Löhr
Treasurer
Kenneth Jensen
Secretary
Göran Carlsson
Activities Officer
Joakim Arnborger

Närvarande övriga medlemmar: 30 stycken.
Tid: 2006-02-06 kl 18:30-21.00
Plats: M/S Harley-Davidson I, Stadsgårdskajen, Stockholm.
1. Inledning.
Göran Cedlind hälsade alla välkomna till 2006 års 1:a medlemsmöte.
Kallelse till medlemsmötet har skickats ut via e-mail + via hemsidan.
2. Nya medlemmar.
Till kvällens möte hade vi nöjet att hälsa en ny medlem välkommen. Vi hälsar Tony
Bikeson (namnet stämmer – taget!) varmt välkommen till chaptret.
3. Allmän H.O.G. och chapter information från vår Director Göran Cedlind.
Ny hemsida på gång, färdig senast 15 mars, bl.a. kommer man att kunna uppdatera sina
adressuppgifter via inloggning. Vi kommer att byta operatör till Spray för lägre kostnad
och större utrymme.
Nytt uppdaterat infoblad om chaptret finns på H-D City.
Shopen är inventerad, allt är nu under kontroll. Våra t-shirt går åt som smör i solsken
hos H-D City, nya på gång i bra kvalitet.
Gästmedlemskap är inrättat enligt beslut av styrelsen, priset 100:-. Kravet är att man
bor långt bort och ej kan delta aktivt i chaptrets aktiviteter. Frågan kom upp när Sverigevännen och f.d Director i Upper Austria Chapter, Kurt Stockbauer, ville gå med i vårt
chapter.
Medlemsmöten den 3 april och 4 september, årsmöte den 11/11, 4 styrelsemöten är
bokade för året. H-D båten är reserverad för alla medlemsmöten + årsmötet.
Nya chapter Twin Peaks Chapter i Sundsvall, Jamtland Chapter i Östersund och nygamla
Trollhättan Chapter. Nedlagda pga avvecklad HD-dealer är Malmoe Chapter, West Aros
Chapter (Västerås) och Gefle Chapter. Malmoe fortsätter dock som fristående MC-klubb
där alla skall vara medlemmar i H.O.G.
Nya priser för H.O.G. Europa 2006: 68€, 35€ associate, 680€ life och 350€ life associate.
5 års medlemskap i följd ger Life member för halva priset 340€. Den rabatterade Life
anmäls via Incountry Lasse Stiernström. Se H.O.G. Swedens hemsida (länk finns på vår
hemsida).
POT-training i Portugal i maj, styrelsen har för avsikt att skicka en person, krav att man
sitter ytterliggare ett år i styrelsen.
H.O.G. Assistance kräver att man servar hojen hos auktoriserad verkstad. Även efter att
garantin gått ut.
H.O.G. Europa-rally midsommarhelgen 22-25 juni på Irland. Band som spelar är enligt
uppgift Steve Harley & Cockney Rebel, Oasis och Status Quo. För anmälan se länk på
hemsidan.

Idag har H.O.G. Europa, Middle East & Africa ca 80 000 medlemmar och ca. 400 chapter.
Tyskland/Österrike är störst med nästan 16000 medlemmar, i Sverige är vi ca. 3 000
hoggare (men många räknat till folkmängd). Zimbabwe har 1 medlem!
Release av affischen för H.O.G. Rallyt på Djurönäset 28-30 juli, 43 000 flyers har gått
iväg för utskick i nästa H.O.G. Tales. 450 platser finns. Ca 300 personer har redan
anmält intresse via hemsidan. Priset ligger på 1 300:-/person i dubbelrum inkl boende,
mat, underhållning, träffkit mm. Program grovt: Band fredag och lördag, kortege med
lunch på lördagen där vi också manifisterar för BAR (Bikers Against Rape) +
underhållning á la Jocke. Avtal är skrivet mellan de tre Stockholms-chaptren som
arrangerar träffen.
4. Information från våra officers och förtroendevalda.
Assistant Director, Tommy Löhr.
Vi har för närvarande 232 medlemmar plus 2 hedersmedlemmar. 10 st. föranmälda.
Vädjan från Tommy, viktigt att man anmäler ändrade kontaktuppgifter. Hör av Er om Ni
inte fått medlemskortet i plast. Deadline för medlemsavgift 2006 är 31/1.
Treasurer, Kenneth Jensen.
Medlemsavgifterna för 2006 har börjat komma in, 158 st. har betalat till dags dato.
Behållningen är nu 73 800:- inkl. skuld till charity på 10 700:-, fordran på shopen på 42
500:-. Ekonomin är god.
Ladies of Harley Officer II, Gunnel Oskarsson
LoH-enkät kommer att mailas ut med förfrågan/önskemål om tjejaktiviteter, PUB-kväll
kommer att utannonseras en gång i månaden. Tur till Jönköping planerad den 13-14 maj
för tjejer som kör hoj. Mer info kommer.
Road Captains.
Se info från Activities Officer.
Samtliga Road Captains skall ha ett möte och planera lördagsturerna.
Activities Officer, Joakim Arnborger.
Genomgång av aktivetetskalendern för 2006 som skickas ut till medlemmarna i mitten på
mars. Under tiden läggs det ut på vår hemsida som hela tiden har ”färsk” information.
För närvarande finns det ca 30 aktiviteter inplanerade. Lördagsturer med bestämt mål +
ev aktivitet kommer att gå varannan helg med Road Captain, däremellan spontana
lördagsåkningar. Till Järvsö har P-O Smedberg (valberedningen) prel.bokat 5 kåkar av 8,
hör av Er till honom vid intresse (se kontakt på hemsidan).
Shop Manager, Bengt-Olov “Bojen” Jansson.
Nya t-shirts på gång, eventuellt BUFF med vårt tryck på gång (ej original, blir för dyrt).
Webmaster, Sven-Erik Lundberg.
Ny hemsida på gång, klar i mitten på mars. Se ovan under info från director.
5. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
6. Nästa medlemsmöte.
Äger rum måndagen den 3 april, kl 18:30 på samma plats, dvs. H-D båten.
7. Avslutning.
Mötet avslutades med en åkfilm från förra årets HOG-rally i S:t Tropez gjord av Thomas
Järn samt ett bildspel från 2005 sammanställt av Göran Cedlind.
Vid tangenterna
Göran Carlsson
Secretary
Justerat
Göran Cedlind
Director

