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Ur mitt perspektiv 
Det har gått en månad sedan förra INFO och mycket 
har hänt, i stort som smått. Viss ljusning ser vi vad 
gäller restriktioner men ack, det finns mycket kvar och 
gott omdöme från oss alla i vardagen är ett måste. 
För egen del drabbades jag av en stroke, plötsligt och 
oförutsett. Inledningsvis med en ”död vänsterarm” 
som nu är på väg tillbaka. Det kommer ta tid och de 
närmaste 3 månaderna är jag inledningsvis ålagd mera 
lugn och ro än jag är van vid. 
Ur föreningens perspektiv skulle jag värdera att ni som 
kan och vill, kontakta Torbjörn Eriksson valberedningen 
eller vice ordförande Claes Wallén som har ett samlat 
grepp över vad vi behöver i styrelsearbetet när jag blir 
lite mera off framöver. Särskilt kassörsrollen vore tack-
nämligt få någon att axla. 
Lars Kjellberg 
 
 
Styrelse fram till maj 2021 
Fram till dess kommer Torbjörn Eriksson från Klädes-
holmen söka vaska fram kandidater som kan tänka sig 
att ta ett uppdrag för att driva föreningen vidare. 
Styrelsen har idag följande sammansättning: 
Ordf  Lars Kjellberg, Ljungskile 
V ordf  Claes Wallén, Borås 
Ledamöter  Anne-Louise Simonsson Norrtälje 
 Bo Holmqvist Gråbo 
Övriga funktioner: 
Träffar Marion o Rolf Gunnhage, Stråvalla 
 Mats Westman, Alingsås 
 Bo Holmqvist, Gråbo 
 Torbjörn Eriksson, Klädesholmen 

Anne-Louise o Johnny Simonsson, 
Norrtälje  
Elaine o Kenneth Olofsson, Hönö 
Lena o Kurt Fallgren, Kungsbacka 

Marknad o Partners Bo Holmqvist Gråbo 
  
Enkät 
Under senvåren spred vi en enkät där svaren har rullat 
under juni och juli månad. Vi skickar en omgång ytter-
ligare med önskan om kompletterande svar från er 
som missat förra utskicket. 
Sammantaget blir era synpunkter ett bra underlag för 
styrelsen att arbeta vidare ifrån och kunna lägga väl 
förankrade förslag till kommande satsningar på 
stämmans bord i maj nästa år. 

Idén med ”hemmabaser” 
Backamo Lägerplats 
Grundidén som föddes när några av oss träffades på 
Backamo Lägerplats har landat långt över våra 
förväntningar. Att intresse fanns för baser nära nog på 
hemmaplan insåg vi tidigt men återkopplingen, den tog 
oss med storm. 
Ledningen för Backamo är mer än nöjda och öser lov-
ord över initiativkraft jämte ordning och reda. Sån´t 
värmer. Med återkopplingen från Backamo söker vi 
vidare med flera platser runt om i landet. 
 
Kapellskärs Camping 
Vi har genomfört en träff i Roslagen och valet av plats 
står Anne-Louise och Johnny Simonsson för. Åter ett 
gott val och vi har nu två hemmabaser.  
 
Nästa plats 
Sonderingar är inledda för att söka efter flera alterna-
tiv runt om i vårt avlånga land. 
Just att hitta dessa smultronställen blir utmaningen 
och många av er sitter på den kunskapen och insikten 
som vi gärna vill ta del av. Hör gärna av er med tips och 
idéer. 
 
 
Samverkans- och samarbetspartners 
Gruppen växer hela tiden och partners som vill teckna 
avtal med oss är glädjande. 
Du hittar mera information om våra partners efter 
inloggning som medlem på vår hemsida. 
 
 
Diamanten som dekal 
Vi har åter diamanten i lager. Den stora och den lilla 
finns för beställning. Hör av er på enklaste sätt för att 
beställa, stor eller liten eller flera av varje. Samma 
kostnad som tidigare, 200 kr för de stora och 100 kr för 
de små inkl moms och porto. 
 
 
Plats för flera 
Sitter du på en lösning eller förslag till partner, 
kontakta oss via info@cmas.se så tar vi ditt förslag till 
den som håller i marknadskontakterna. 
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