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Ur mitt perspektiv 
Tillbaka på banan igen om än med reducerad hastighet. Måste 
ändå tillstå att det känns skönt att få börja om igen och det 
känns riktigt bra att ha sköna vänner omkring sig ”när hela 
havet stormar” som det gjorde för mig i somras. Livet spelade 
revy några timmar och en tanke infann sig snabbt, är det så 
här det slutar. 
Nu har jag fått lite distans till min stroke och vardagen börjar 
sakta anta anständiga former igen. 
Till ledamöterna i vår interimsstyrelse som sitter fram till det 
planerade årsmötet 2021 riktar jag ett särskilt tack för att de 
hållit skutan flytande under min ofrivilliga frånvaro. Lite 
underhandsinfo har jag fått och gläds givetvis om en fortsatt 
tillströmning av medlemmar till vår förening. 
Lars Kjellberg 
 
Håll ut och värna din och andra människors hälsa 
Dagsrubrikerna är nedslående där sjuktalen ökar och vi står 
inför helger där ökad smittspridning oroar såväl myndigheter 
som alla oss som på olika sätt försöker anpassa vår vardag till 
gällande villkor, önskemål och rekommendationer. 
Att näthandeln har ökat är otvetydigt och merparten av oss 
söker anpassa inhandlingsmönster till tider där det signaleras 
färre människor i omlopp. Vi gör så gott vi kan under rådande 
omständigheter. 
  
Interimsstyrelsen 
Den består idag av fem ledamöter efter kompletteringen med 
Martin Björkgren från Gävle. 
Sammansättning: 
Ordf Lars Kjellberg Ljungskile 
V ordf Claes Wallén Borås v ordf 
Ledamöterna Anne-Louise Simonsson Norrtälje, Bengt 
Mikaelson Trollhättan och Martin Björkgren Gävle. 
 
Valberedningen 
Fram till årsmötet ligger arbete på Valberedningen att lägga 
fram förslag på namn till vår första formella styrelse efter den 
interimsstyrelse som vi haft sedan föreningen bildades. 
Vi har nu fått en bredare spridning sett ur ett geografiskt 
perspektiv men vårt land är långt och vi siktar givetvis på fler 
medlemmar och medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till 
med utvecklingen av vår verksamhet. 
Dra er inte för att kontakta Torbjörn Eriksson i Valberedningen 
om ni själva vill vara med eller ni har några lämpliga namn att 
föreslå. Torbjörns kontaktuppgifter hittar ni i 
medlemsmatrikeln på vår hemsida. 
 
Arbetsgrupper 
Ett arbete har inletts i styrelsen om fördelning av ansvar i de 
olika arbetsgrupper för att underlätta och få mer medlemmar 
aktiva i vår utveckling av föreningen. Teknikmöten, Sociala 
möten, Sponsorutveckling, Partners och Underleverantörer är 

arbetsgrupper som vi ser som viktiga för vår förening. Nyfiken 
och intresserad, kontakta Claes Wallén vars kontaktuppgifter 
ni hittar i medlemsmatrikeln på hemsidan. 
 
Medlemsläget 
I samband med att föreningen bildades hade vi en ambition 
att blir vi inledningsvis 30 medlemmar så är det en tillräckligt 
bra bas att jobba vidare ifrån. Rätt snabbt passerade vi 50 
medlemmar och i takt med tillströmningen av nya medlemmar 
fick vi återkommande lovord från partners som vi önskade 
knyta närmare vår förening: ”Skönt vi får en samlad motpart 
med styrelse, arbetsgrupper och en levande hemsida”. 
 
Information via Hemsida och Facebook 
Hemsidan består idag av en öppen del som alla kan ta del av. 
Där ligger också länken för nya medlemmar att på ett enkelt 
sätt söka medlemskap. 
Vid inloggning får du tillgång en bredare information om hela 
verksamheten och länkar till våra partners. För att enkelt 
kontakta någon av dessa går det bra att använda 
kontaktformuläret. När ni gör det får partnern samtidigt 
information om att ”Ja, den här personen är medlem i CMAS 
tillsammans med all nödvändig information om den husbil 
som ni har” och omfattas därmed av de avtal om bästa pris 
som vi haft som underlag för utväxling av GDPR-avtal med alla 
våra partners. 
Facebooksidan är en kanal som man bjuds in till och den 
innehåller både stort och smått, med inriktning på husbilslivet. 
 
Förnya ert medlemskap 
I dagarna skickar vår kassör, Bengt Mikaelson, ett mail med 
faktura för medlemsavgifter för 2021.  
Avgiften är oförändrad 250 kr och vi hoppas att ni värderar 
såväl medlemskapet som de avtal vi tecknat med våra 
partners och delar vår uppfattning att det ger en bra utväxling 
på avgiften. 
 
Namnbricka 
Avslutningsvis ett stort och varmt tack till All-Media för 
namnbrickor. I avvaktan på distribution finns lagret till-
gängligt hos Steen Skov på Gasoltankning i Stenungssund. 
Hans öppethållningstider uppdateras löpande på deras FB-sida 
och på hemsidan www.gasoltankning.se 
 
Ha nu en så  
GOD JUL och  
GOTT NYTT ÅR  
som det bara går  
att åstadkomma. 
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