Protokoll styrelsemöte Stockholm Chapter 2011-03-08
Närvarande:
Susanna Frey Garpås – Director
Tommy Löhr – Ass Director
Torbjörn ” Tobbe” Johansson - Secretary
Per-Olof “PO” Smedberg - Head Road Captain
Caj Nilsson – Activity
Plats: Carlas Café Surbrunnsgatan 33
1.

Genomgång av protokkoll 8 & 21 februari.

2.

Reklamfilm.
Några i Stockholm Chapter får troligtvis spela in en reklamfilm för Ikano Bank, som skall visas på
Internet och TV i ett år.

3.

Ekonomi.
Susanna skall höra av sig till Göran om den totala kostnaden för Dreamweaver. Så att styrelsen kan
ta ett beslut, om ev köp.

4.

Hur gör vi med webben.
Vi skall satsa på att våran webb blir mer attraktiv. Genom att bl.a. skriva mera på hemsidan, så att
flera blir nyfikna på att läsa.

5.

Medlemsfrågor.
78 st har betalt medlemsavgiften för året i Chaptret, men en del har inte betalt avgiften för HOG
Int, som behövs. I mars skickas en påminnelse ut till de som inte har betalat internationellt
medlemskap.

6. Namnbrickor.
Det går ut ett utskick till medlemmar, där man får fylla i vad som skall stå på brickan. Det blir en
bricka med magnet, så man kan flytta från olika plagg.
7.

Utskick av årets märke.
Årsmärket delas ut på medlemsmötet 6/4, till de som är fullvärdiga medlemmar i HOG

8.

Fikat i butiken.
Örjan står där 12/3, Tobbe 19/3, 26/3 Custommässa på HD Syd, Kicki 2/4, Kaj 9/4, vår Kick – Off
i butiken 16/4.
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9.

Övriga aktiviteter (SMC. Lidköping.)
‐

Avrostning. Var där i tid, ca 9,30. För det finns inga tider bokade för hoggen. Så först till
kvarn gäller. (Ta med termos och macka.)

‐

Kaj skall prata med Peter L om, och hur det funkar med MC polisen.

‐

PO kollar med någon lokalmusiker i Lidköping, om spelning vid stugorna på fredagen.

‐

Susanna kollar med Christina om vem som skall med till Lidköping. För att kunna fråga,
vem som är intresserad att åka vidare. Till bl.a. Skagen.

10. Andra funderingar.
Går det att göra, så att butiken skickar ut ett SMS till medlemmar dagen före körning, ca 15,00. För
att fler skall bli nyfikna, och hänga med.
Styrelsen har tagit beslut att. Ingemar och Kurt. Blir Hedersmedlemmar.
Vid protokollet
Torbjörn Johansson
Torbjörn Johansson

Justeras
Susanna Frey Garpås
Susanna Frey Garpås
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