Årsmöte 2006 i H.O.G. Stockholm Chapter Sweden #9850

H.O.G. Stockholm Chapter kallar dig som medlem till årsmöte lördagen den
11 november 2006 kl 17:30.
Plats: M/S Harley-Davidson I vid Stadsgårdskajen, Stockholm
Årsmötet hålls på undre däck. Uppvisande av medlemskort är obligatoriskt för årsmötets deltagare.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet, dvs senast den 28
oktober 2006. Skickas lämpligen via e-mail till Director, ordforande@hog-stockholm.nu .

Vi samlas från 17:30 i baren då vi kommer att visa en film från H.O.G. Därefter startar det
formella årsmötet.
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Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Fastställande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Meddelande om årsmötets behöriga utlysande
Val av protokolljusterare
Val av två rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006
Treasurer’s ekonomirapport för år 2006 samt aktuell kassarapport
Revisionsberättelse för år 2006
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande 2006 års förvaltning
Fastställande av medlemsavgift för år 2007
Behandling av motioner framförda till mötet
Val av Director
(styrelsemedlem)
Val av Assistant Director/Membership Officer
(styrelsemedlem)
Val av Treasurer
(styrelsemedlem)
Val av Secretary
(styrelsemedlem)
Val av Road Captain I/Head Road Captain
(styrelsemedlem)
Val av Road Captain II-V
Val av Ladies of Harley Officer I
(styrelsemedlem)
Val av Ladies of Harley Officer II
Val av Accountant I
Val av Accountant II
Val av Editor/Photographer
Val av Activities Officer I
(styrelsemedlem)
Val av Activities Officer II
Val av Webmaster
Val av Shop Manager I
Val av Shop Manager II
Val av Valberedning
Övriga frågor
Avtackningar
Mötets avslutande

Efter mötet startar vår Årsmötesfest! Se separat inbjudan.
Hjärtligt välkommen önskar Styrelsen!
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2006
Director
Då kan vi lägga ännu ett mycket bra HOGår till historien. Vi har även i år lyckats
landa på i stort sett samma antal
medlemmar, dvs ca 220, när hösten är här.
Tack
alla
frivilliga
styrelseoch
funktionärskolleger som ställer upp och får
vårt
chapter
att
fungera
och
vidareutvecklas!
Årets säsong har varit mycket lyckad. Inte
minst tack vare den fina sommaren och
även början av hösten när detta skrivs. Vi
har som vanligt ordnat ett antal aktiviteter
med årets nationella rally på Djurönäset
som den stora höjdpunkten. Vore dock kul
om vi fick ännu fler aktiva medlemmar som
deltar i flera av våra aktiviteter. Jag har
tidigare skrivit att vi inte har som
självändamål att vara så många som
möjligt utan vi vill också att så många som
möjligt skall vara aktiva. Mer kan givetvis
göras från oss som arrangerar men i år har
mycket
tid
gått
till
planering
och
genomförande av vår största aktivitet
hittills; nationella H.O.G.-rallyt. Tack alla ni
som hjälpt till med att genomföra årets
aktiviteter!
P.O.T – Primary Officer Training. I år
ordnade H.O.G. Europe för 3:e gången
ledarskapsutbildning för H.O.G.-chapters
styrelsemedlemmar i Europa. Kursen gick i
södra Portugal i maj med ca 300 deltagare
från chapters i hela Europa. Från oss deltog
vår Treasurer, Kenneth Jensen. Kursen var
också i år mycket uppskattad bland
deltagarna och vi kommer även nästa år
låta 1-2 styrelsemedlemmar delta. Kravet
för att få åka är som tidigare att den som
deltar förbinder sig att stanna i styrelsen
och jobba aktivt minst ytterligare 1 år.
Medlemsmöten. Även i år har vi försökt
locka fler medlemmar med något extra
inslag. Första mötet visade vår
photographer, Thomas Järn, en
egenproducerad film från förra årets HOGrally i S:t Tropez. Dessutom visade
undertecknad ett bildspel från säsongen
2005. Andra mötet räckte tiden inte till för
ett extra inslag. På tredje mötet visade
återigen vår photographer, Thomas Järn,
en egenproducerad film från nationella
rallyt på Djurö i år. 35-55 medlemmar dök

upp på medlemsmötena vilket är ungefär
som året innan.
Vår hemsida på internet
Vi fick en ny webmaster, Sven-Erik
Lundberg, och inledde säsongen med en helt
ny hemsida. En del har vi vidareutvecklat
sedan den föregående versionen, men den
största förbättringen tror jag ändå är att vi i
styrelsen samt photographer och shop
manager själva kan publicera information.
Det minimerar också kraven på att
webmaster ska ta hand om all publicering på
hemsidan och gör att informationen kommer
ut snabbt. Inför nästa år kommer hemsidan
att utvecklas ytterligare vilket vi alla ser fram
emot. Frågan är om vi inte har en av de
snyggaste hemsidorna? Inte minst tack vare
vår hedersmedlem, John Eyre, som fixat den
snygga topp-loggan.
Shopen
Med tillträdet av Bojen (Bengt-Olov Jansson)
och Maud Eriksson fick vi en flygande start
på shopen med nya T-shirts och originalBUFF
med
chaptrets
logga.
Allt
till
självkostnad enligt våra stadgar.
Vår sponsoring dealer – H-D City. Vårt
samarbete har
under året
utvecklats
ytterligare. Som tidigare år körde vi vårt
stora charity-run tillsammans med vår dealer
till Custom Bike Show i Norrtälje i början av
juni. I år hade vi bra väder och blev ca 100
hojar. En milstolpe i vårt samarbete nåddes
då
dealer-chefen
Hasse
Angermund
arrangerade en mycket uppskattad tur till
sina gamla hemtrakter i Hälsingland. Fina
vägar, bra ställe för boende och party +
trevliga människor. Vad kan man mer
begära? Att vi sedan blev underhållna av
egna förmågor (PO Smedberg och Hasse
Stööp) och ett jazz-band toppat med en viss
jazz-legends son (och tillika ny medlem i vårt
chapter) var toppen! Innan årsmötet hoppas
vi hitta och få upp ett chapter-skåp med våra
prylar hos H.D City. Som föregående år säljs
våra T-shirts och nya chapter-Buff’en till
besökande HOG-are m fl. Vi har också fått
låna rum hos H-D City för nästan alla våra
styrelse- och funktionärsmöten under året.
Tack Hasse & Co för ert aktiva stöd till vårt
chapter!
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Charityn. Vi har som vanligt samlat in
pengar via charity-åkningar (speciellt vårt
charity
run
till
Norrtälje),
kaffe/korvförsäljning
och
skjutsningar
i
samarbete med bl a H-D båten. I år utsåg
styrelsen enhälligt organisationen ”Situation
Sthlm” som mottagare av 20 000 kr.
Pengarna
överlämnades
och
mottogs
tacksamt vid en liten ceremoni den 30/9.
Samarbetet med andra chapters &
Sweden National H.O.G. Rally 2006.
Även
under
2006
samordnade
och
marknadsförde vi tillsammans med övriga
svenska chapters de större svenska H.O.Grallyna (Lilla Midsommar, Sweden National
HOG-rally och Visingsö Tour). Tyvärr fick
årets Lilla Midsommar ställas in pga för få
anmälda. På Visingsö fanns ett 20-tal av
våra medlemmar med. I år arrangerade vi
själva tillsammans med de 2 andra
Stockholms-chaptren (Royal och House) det
nationella rallyt. Vi planerade för minst 300
personer men blev ca 425. Samtliga som vi
talat med eller som varit inne på vår
hemsida gav oss högsta betyg för det
mycket prisvärda arrangemanget! Detta
inkluderar även hedersgästen Nigel Villiers,
Director för H.O.G. i Europa, Afrika och
Mellan-Östern, som besökte rallyt. Jag
tycker man gott kan säga att det var en
succé! Jag har skrivit om det på hemsidan
men vill också här tacka alla ca 30 frivilliga
från vårt chapter som ställde upp och
hjälpte till! Enligt plan skall vi åter
arrangera rallyt här i Stockholms-trakten år
2008, så vi har redan preliminärbokat
Djurönäset tills dess. Vi gjorde ett mindre

överskott från nationella rallyt som kommer
att delas lika mellan de 3 arrangerande
chaptren.
Slutligen. Jag har nu varit Director i 3 år
och genomfört många av de idéer som fanns
när jag tillträdde hösten 2003. Det känns
som en lagom lång tid och jag har därför bett
valberedningen att söka en efterträdare som
Director till nästa år. Jag vill därför här och
nu passa på att tacka för alla trevliga och
givande kontakter med er medlemmar. Inte
bara under 2006 utan även de föregående 2
åren då jag haft förmånen att få vara
ansvarig för detta fina H.O.G.-chapter! Jag
minns när jag och vår RC Lars Berglund åkte
runt på hoj i västra USA i september 2003
och vi blev inbjudna till Southern Nevada
Chapter’s medlemsmöte hos världens största
H-D dealer i Las Vegas. Vi skulle givetvis
presentera oss inför alla medlemmar och då
jag nämnde att jag var nominerad som
Director i Stockholm Chapter så kom det
applåder från 150 Las Vegas-hoggare. Vilken
känsla! När man sedan fick åka ner till den
första P.O.T-kursen i Europa på våren 2004
kändes det här med gemenskapen och idén
bakom H.O.G. mycket trevligt. Det är något
helt unikt som saknar sin motsvarighet i
hojvärlden!
Nu ska ni dock inte tro att jag lägger av helt
utan jag tänker självklart fortsätta med att
vara en aktiv medlem! Med de orden avslutar
jag denna verksamhetsberättelse och önskar
nästa års Director och styrelse lycka till!
Hälsar Göran Cedlind, Director 2004-2006.

Head Road Captain
Eftersom vi i år inte fick någon Head Road Captain så har delar av styrelsen turats om att
informera om saker som rör detta ansvar. Vi har dock haft 5 Road Captains (Lars Berglund,
Sune Anglefjord, Mona Berntsson, Bobby Cassirer och Annie Håård) som samordnats av vår
Activities Officer, Jocke Arnborger. Man har samplanerat årets lördagsturer och dessutom
försökt lägga in någon aktivitet vid målet för åkningen. I syfte att få högre kvalitet och
engagemang har vi i år planerat åkningar varannan istället för varje lördag. Om vädret har
varit bra så har vi även kört andra lördagar via spontana inhopp som Road Captain. Inför
nästa säsong hoppas vi få en Head Road Captain som kan jobba vidare med att utveckla
och informera om våra gemensamma åkningar tillsammans med övriga RCs, LoHs och
Activities Officers.
Vi ses därute på vägarna! Hälsar Göran Cedlind, Director
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Activities Officer & Ladies of Harley
Ännu ett år fyllt av aktiviteter. Efter
vinterns PUB-aftnar i Ladies of Harley’s regi
så blev det lite övriga försäsongsaktiviteter.
Lifestyle-mässa i Globen där HD ställde ut,
följt av försök till Buggafton och öppet hus
på H-D City i mars. Årets ”Vår Kick-off” gick
av stapeln den 22 april. ”HOG Dogs” såldes
och överskottet gick till Charitykassan.
Premiärtur för lördagsåkningen blev det den
29 april. Den 5 maj var det fullt ös på
Barkarby där vädret gjorde sitt till för att
locka tusentals besökare. H-D, Triumph och
BMW samsades om kunderna, dragster
uppvisning och mycket därtill förgyllde
dagen. Den 27 maj bar det av till Wärsta
Marknad, Gamla prylar samsades med
hojar och veteranbilar.
Juni månad inleddes med vår stora Kortege
till Custom Bike Show i Norrtälje. Hasse,
vår Dealer, sponsrade som vanligt med
inträdet. Kortegeavgiften på 100 pix gick till
vår Charity – innebärande drygt 10 000 kr
till kassan! Snyggt jobbat och tack alla för
bidraget.
Tyvärr
blev
Grizzlyträffen
och
Lilla
Midsommar inställda (för få anmälningar)
så något ville vi i alla fall försöka göra så
det fick bli en tripp till Åland. Dussinet
åksugna medlemmar anmälde sig och ingen
lär ha ångrat sig – en gång till var det
allmänna omdömet!
Juni avslutades med ”The 15th European
H.O.G Rally” i Killarney på Irland. Vår
Director var en av de flertalet medlemmar
som representerade. Järvsö Chapter fick
också besök på sin välarrangerade och
mysiga träff i början av juli.
Juli var en semestermånad då de flesta av
oss njöt av underbart sommarväder där
avslutningen
blev
magnifik.
”Sweden
National H.O.G. Rally 2006” gick av stapeln
på Djurönäset utanför Stockholm. Inte
mindre än 422 deltagare från många
nationaliteter fick vara med om en oerhört
uppskattad träff.
Augusti bjöd på fortsatt åkning på lördagar
samt besök på Visingsö där South Wettern
Chapter sedvanligt bjuder på träff i härligt
avslappnande miljö.

September fick ett nytt inslag av vår dealer
Hasse Angermund som arrat tur till polare i
Hälsingland.
Inkvartering
på
Kilafors
Herrgård och massor av härliga intryck och
minnen. Vidare blev det sedvanlig premiär
med nya årsmodeller på Tullinge och
månaden avslutades med överlämnig av vår
Charity till ”Situation Stockholm”. 20 000 kr
blev bidraget och vi som var med (ett 20-tal)
var alla överens om att det kändes rätt.
Höstmörkret befinner sig runt knuten och
dags för favorit i repris: ”Fondue-afton” som
arrangeras av Kiki och Pecka.
Verksamhets-året avslutas sedan som vanligt
med årsmöte och efterföljande fest.
Hälsar Jocke Arnborger, Activities Officer &
Birgitta Lilja, Ladies of Harley Officer
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Treasurer
Ekonomirapport från Treasurer för perioden 2005-10-01 t.o.m. 2006-09-30:
Ett fantastiskt år !! Så mycket sol och värme. Det har väl rullats som aldrig förr på
vägarna.
Nästan för varmt ibland, men det skall man inte klaga på ! Många bra aktiviteter,
dessvärre några inställda. Men så blir det ibland.
Ekonomin i Chaptret har varit stabil då vi inte haft några större egna aktiviteter, typ
träffar.
HOG träffen på Djurö var ju ett särskilt organiserat arrangemang mellan de tre HOG
Chaptern i Stockholm och belastade därför inget enskilt Chapter. Rallyt gav ett mindre
överskott som kommer att delas lika och tillfalla vart och ett av de tre arrangerande
Chaptren enligt separat avtal. Detta överskott kommer att redovisas i nästa års resultat
eftersom bokslut för rallyt ännu ej upprättats.
Inkomsterna kommer i huvudsak från medlemsintäkter och utgifter går i huvudsak till
medlemsmöte, årsmöte, medlemsutskick samt deltagande på diverse möten och
deltagande av undertecknad i den s.k Primary Officers Training (P.O.T) arrangerad av
H.O.G. Europa.
Charityn på 20 000 kr delades ut den 30 september till organisationen "Situation
Stockholm”. Vi har nu kvar i Charity skuld detta verksamhetsår 3 735,00 kr att dela ut
nästa gång.
För första gången har vi även lämnat in deklaration som idéell förening till
skattemyndigheten.
Undertecknad fick också förmånen att delta i P.O.T. – träning (”Primary Officers Training”)
denna gång i FARO, Portugal. Fokusering på hur man leder Chapters, organiserar
aktiviteter (plan och budgetmässigt), kommunikation i Chaptret, aktivera medlemmar samt
behålla desamma. Förra året deltog Tommy Löhr och året innan Göran Cedlind. Ett
deltagande som rekommenderas, inte minst för att knyta kontakter med andra H.O.G.
Chapter.
Resultatet i år blev ett överskott med 10 323,50 kr som ligger i HOG-Shopen. Övrig
verksamhet gick något minus i förhållande till intäkterna vilket var beräknat då avsikten är
att ekonomin i Chaptret skall ligga på lagom nivå för eventuella utgifter och inte vara
vinstdrivande.
Som ni ser i balansrapporten (bifogat bokslut) så besitter klubben ett värde av 106 028 kr.
Vid ekonomiårets slut hade vi 48 958 kr på postgirot.
Charity-pengarna på 3 735 kr ingår i ovanstående belopp men bokförs som en skuld.
Kenneth Jensen, Treasurer i H.O.G. Stockholm Chapter

2006-09-30
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Bokslut för H.O.G. Stockholm Chapter verksamhetsåret 1/10-05 till 30/9-06
Resultatrapport
Rörelsens intäkter samt lagerförändringar
Konto
Benämning
3510
Medlemsintäkter
3512
Temakvällar
4990
Lagerförändring shop
Summa
Rörelsens kostnader
Konto
Benämning
5010
Lokalhyra
5800
Resekostnader
6070
Representation
6150
Trycksaker
6200
Post och avi kostnader
6250
Porto
6540
Webbkostnader
6970
Medlemskort
6993
Bidrag och gåvor
7610
Utbildning
Summa
Avskrivningar
Konto
Benämning
7832
Inventarier

Debet

Kredit
42 200,00 kr
900,00 kr
11 017,00 kr
54 117,00 kr

Debet
2 000,00 kr
7 955,00 kr
18 361,50 kr
3 125,00 kr
904,00 kr
571,00 kr
438,00 kr
291,00 kr
3 120,00 kr
5 710,00 kr
42 475,50 kr

Kredit

Debet
879,00 kr

Kredit

Debet
- kr

Kredit

Debet
439,00 kr

Kredit

Finansiella intäkter & kostnader
Konto
Benämning
8200
Räntor
Bokslutdispositioner
Konto
Benämning
8850
Överavskrivningar inv.
Summa

Hyra för tältförvaring
Medlemsmöte Förtäring
Dekaler

Kurskostnad POT

43 793,50 kr

54 117,00 kr

Resultat

10 323,50 kr

Balansrapport
Tillgångar
Konto
1220
1227

Benämning
Inventarier
Ack. Avskrivningar

IB
-

kr
-

årets förändring
4 394,00 kr
879,00 kr -

UB
4 394,00 kr
879,00 kr

Omsättningstillgångar
Konto
Benämning
1570
Fodring shop
1920
Postgiro

IB
42 538,00 kr
59 745,87 kr -

årets förändring
11 017,00 kr
10 787,50 kr

UB
53 555,00 kr
48 958,37 kr

Eget kapital
Konto
2083

IB
91 530,87 kr

årets förändring
10 323,50 kr

UB
101 854,37 kr

kr

årets förändring
439,00 kr

UB
439,00 kr

IB
10 753,00 kr

årets förändring
7 218,00 kr

UB
3 735,00 kr

102 283,87 kr

3 744,50 kr

106 028,37 kr

Benämning
Eget kapital

Obneskattade reserver
Konto
Benämning
2150
Ack. Överavskrivningar
Kortfristiga Skulder
Konto
2899
Charity
Summa
Årets resultat

Benämning

IB
-

10 323,50 kr
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i H.O.G. Stockholm Chapter

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen i HOG Stockholm Chapter för år
2005-10-01 – 2006-09-30. Det är styrelsen och kassören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och bokföringen på grundval av
min revision.
Jag har granskat samtliga underlag för belopp och annan information i räkenskaps-handlingarna
för att i rimlig grad försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger därmed en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar
styrelsen och kassören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm 2006-09-30

Leif Hedquist
Revisor

