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Ur mitt perspektiv 
Kanske inte riktigt islossning ännu men havsisen ändrade 
färg och på bara några dagar kunde vi se öppet vatten 
igen. Dagarna blir längre, solen stiger högre upp på 
himlen och de efterlängtade dagarna utomhus mot en 
solvägg i lä är inte att förakta. 
Reglerna för umgänge är svår att ta till sig och framför-
hållningen blir inte lättare. Vaccineringen har kommit 
igång med eftersläpningen inom flera områden är stor 
och irriterande. Turordningsregler ifrågasätts och 
frustrationen går inte att ta miste på. 
Att vistas utomhus tillsammans med andra är ok om vi 
håller avstånd och beredskapen för att ta på munskydd 
när trängseln tilltar har blivit en del av vardagen. 
Lyssna fortlöpande till FHM rekommendationer följt av 
regionala villkor – allt underförstått med uppmaningen 
håll avstånd och håll ut. 
 
Lars Kjellberg 
 
 
Arbetsgrupper inom CMAS 
För att bredda möjligheten till medverkan har styrelsen 
fattat beslut om att inledningsvis formera 4 grupper med 
tillhörande beskrivningar om verksamhetsområden. 
 
Sociala Nätverksgruppen med samordnare Claes 
Wallén. Gruppens huvudsyfte är: 
att säkerställa en enhetlig beskrivning på sociala medier. 
att löpande hålla den egna hemsidan, cmas.se, 
uppdaterad. 
att tillse att facebooksidan, Concorde Motorhome 
Association Sweden, genom en eller flera 
administratörers försorg innehåller relevant information 
samt att inläggen håller en nyanserad ton. 
 
Ställplatser och Camping med samordnare Birgitta och 
Lennart Jönsson. Gruppens huvudsyfte är:  
att sammanställa info om ställplatser och campingar och 
utveckla samarbetet med dessa för att främja före-
ningens tillväxt. Vi har ett särskilt fokus på ”smultron-
ställen” och behovet av platser för tunga och långa 
fordon, från 6 ton och upp mot 12 m. 
 
Teknik och Partner med samordnare Bo Holmqvist. 
Gruppens huvudsyfte är: 
att skapa och arrangera teknikmöten, 1-2 möten per år, 
med utvalda samarbetspartners. 

att söka etablera nya partners som innebär ett mervärde 
för medlemskretsen. 
att utveckla samarbetet med de partners som CMAS har. 
 
Träffgruppen med samordnare Johnny Björnberg. 
Gruppens huvudsyfte är  
att arrangera träffar 2-6 träffar per år för föreningens 
medlemmar.  
 
Allmänt gäller: Vad gäller träffar så är det upp till var och 
en att lägga in träffar på Facebook som gäller 
ex. trivselträffar  
Teknikträffar har alltid företräde jämfört med trivsel-
träffar eftersom vi måste ha god framförhållning i 
förhållande till våra samarbetspartners. 
Att det finns en träffgrupp är till för att underlätta för 
alla att få hjälp med bokningar och samordning. Syftet 
med alla grupperna är att underlätta samarbete mellan 
medlemmarna. 
Spontanträffar är välkommet och skall uppmuntras inget 
stopp för det på Facebook. 
 
 
Förändringar med INFO 
Vi har så här långt haft ambitionen skicka ut ett månads-
INFO och detta nr ingår i det upplägget. 
Tanken är att ge kontaktpersonerna för våra 4 grupper 
en egen spaltruta för att ge sin syn på hur uppdraget går 
och vilka hot och möjligheter vi tillsammans kan lösa för 
att minska belastningen på enskilda företrädare och 
därmed låta flera göra mera. 
 
 
Medlemsläget 
Tillströmningen av nya medlemmar fortsätter i en 
glädjande takt. Logga in på hemsidan och se vilka nya 
som har tillkommit. 
 
 
Ekonomi 
Kassören meddelar att alla har betalt sin medlemsavgift 
för 2021. 
Vi tackar givetvis för detta och hoppas att det vi från 
CMAS erbjuder inom ramen för medlemskapet skall 
bedömas vara väl värt årsavgiften. 
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