
CMAS 
Inom styrelsen arbetar vi vidare med registrering av 
föreningen och i avvaktan på den hanteringen får vi 
också vänta med att fakturera ut medlems- och inträ-
desersättningar. Flera efterfrågar möjligheten till inbe-
talning, men ha förtröstan. Faktura kommer när alla 
formaliteter är klara och vi har blivit registrerade hos 
de myndigheter som vi behöver ha kontakt med. 
 
Tillsammans har vi mera som förenar oss än områden 
som skiljer oss åt 
Gemensamt för intressenter av och ägare till Concorde 
husbilar finns idag tre grupper som på olika sätt 
beskriver nytta och nöje med att medverka i en eller 
flera grupper. Vi kompletterar varandra och har ingen 
konkurrenssituation att bevaka. Flertalet Concorde-
ägare är inte bara med i någon eller några av dessa 
grupper utan har valt medlemskap i andra grupp-
eringar som på olika sätt engagerar ägare av fritids-
fordon. De förenar nytta och nöje i ett vidare 
perspektiv.  
Som en jämförelse ser vår verksamhet ut så här: 
Concorde Motorhome Association Sweden ek. för. 
(CMAS) 
Organisationsform: Ekonomisk förening 
Ledning: Styrelse 
Kostnader: inträdesavgift 500 kr och årsavgift 250 kr 
Forum:Hemsida öppen med en sluten medlemsdel 
Villkor för inträde: Concordeägare. Ansökan via hem-
sida cmas.se som prövas av styrelsen. I avvaktan på att 
hemsidan är klar, se vägen för anmälan under 
 ”Medlemmar” nedan. 
Syfte och verksamhet: Att vara en samarbetspartner 
för leverantörer till medlemmar som har Concorde 
husbilar, samt dokumentering av avvikelser som berör 
medlemmarnas husbilar.  
Bilda teknikgrupper som håller återkommande möten 
för att underlätta för medlemmarna i deras husbils-
vardag. Möjliggöra enklare sponsring för våra sam-
arbetspartners eftersom det finns redovisningskrav på 
organisations-nummer och/eller juridisk person. Att 
förena nytta med nöje, bland annat genom att verka 
för ekonomiskt intressanta avtal med leverantörer som 
tillhandahåller service- och underhållslösningar. 
Medlemskapet i CMAS ger härigenom ett mervärde i 
form av tilltalande rabattavtal. 
 
Möte i maj 2020 
Vi har lite tankar om upplägget för perioden 28 maj - 
31 maj. Möjlighet till inkörning redan på torsdagen. 
Hela fredagen går åt till Teknikfrågor och för er som vill 
ha ett alternativ (ni kanske var med på årets möte i 

Hyssna och vill ha något annat) skissar vi nu på ett 
alternativprogram för fredagen. På lördag blir det möte 
med start kl 0900. Här har idén framkommit om en 
Ålandsresa ToR som tar ca 7 tim. Om vi drar iväg 1230 
så finns erforderlig tid för mötet på förmiddagen och 
eftermiddagen blir en båttur. Avslutning och Avresa 
från CC Björkö på söndag. 
Fråga 
Är det något som lockar, ge oss en hint så får vi en 
indikation på om vi ska gå vidare med båtalternativet. 
 
Teknikmöte med Forsbergs 29 maj 
Planeringen framskrider med Teknikträffen. Vi kommer 
att hålla till vid Forsbergs i Stockholm och hyra in oss 
på CC Björkö där de redan hälsat oss välkomna dit. 
 
Föreningsstämma i Stockholm 30 maj 
För att delta i stämman krävs inget medlemskap, 
däremot är det enbart medlem som har yttrande- och 
rösträtt på stämman.  
Kan vara ett bra tillfälle att på plats ta del av 
föreningens arbete så här långt för de som ännu inte 
sökt medlemskap. 
 
Teknikmöte med ALDE 21 augusti 2020 
Sensommarens möte är inplanerad och det blir en 
heldag med ALDE och våra värmesystem.  
Vi är medvetna om problemet att boka upp dagar, 
därför vill vi vara ute i god tid. 
 
Hemsidan 
Domänen är klar. Det blir www.cmas.se 
Utformningen av den öppna delen och den del som 
kräver medlemsinloggning pågår. Sidan byggs i 
WordPress och den blir responsiv, dvs den ska gå att 
läsa såväl i datorn som på läsplatta eller mobil. Den 
öppna delen innehåller villkor för medlemsansökan, 
föreningens stadgar, något om Nyheter, ett 
kalendarium för såväl egna som andras aktiviteter där 
vi bedömer att ni har intresse att markera ”Detta får vi 
inte missa”. Målet är at hemsidan ska ligga ute skarpt 
innan årsskiftet. 
 
Medlemmar 
Vid styrelsemöte i veckan som gick kunde vi registrera 
39 ansökningar om medlemskap. 
Ni är alla välkomna in i gemenskapen och vi hoppas att 
ni därmed förenar nytta med nöje. 
Om det är någon ni vill erbjuda inträde, nyttja 
blanketten som bifogas. 
I avvaktan på att hemsidan ligger skarpt ute, fyll i alla 
fälten, spara som och maila till lars@kjellbergenergi.se 

http://www.cmas.se/
mailto:lars@kjellbergenergi.se

