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DET GÅNGNA ÅRET Detta första förlängda verksamhetsår avser perioden 2019-11-11 fram till 
2020-12-31.Föreningen bildades vid stiftarmöte 2019-08-24 och vid 
efterföljande föreningsstämma samma dag utsågs den interimsstyrelse som 
skulle komma att sitta fram till nästa ordinarie föreningsstämma.  

 Handlingarna med Registreringsbevis vid Bolagsverket har givits registrerings-
datum 2019-11-11. 

 
 

FÖRENINGENS UPPDRAG Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Ändamål och verksamhet 
regleras av föreningens stadgar §3, enligt följande: 

1. Föreningen utgör ett nationellt samarbets- och samverkansorgan för ägare 
till Concorde husbilar. 

2. Föreningen kan samverka/samarbeta med internationella motsvarande 
klubbar för Concorde husbilar. 

3. Föreningen verkar för aktivt husbilsliv och ordnar årliga träffar, varav 
vårmötet också innehåller den formella delen med stadgeenlig dagordning 
för föreningens löpande verksamhet och utveckling. 

4. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att 
verka för ekonomiska och tekniska lösningar rörande husbilsägandet på sätt 
som gynnar medlemmarna. 

5. Föreningen ska genom styrelsen eller särskilt etablerade arbetsgrupper 
hantera uppkommande medlemsönskemål rörande förhållanden mellan 
medlemskollektivet och relevanta leverantörer.  

6. Föreningen agerar som remissinstans gällande regelverk och anvisningar 
som berör medlemskretsen. 

7. Föreningen påverkar genom aktiv lobbyverksamhet villkoren för 
medlemskretsen. 

8. Föreningen sammanställer och tillhandahåller uppgifter om ställplatser 
särskilt med tonvikt på teknisk service i form av tillgång till el 10/16 A, 
tillgång till färskvatten samt tömning av grå- och svartvatten via fasta tankar 
I fordonen.  

9. Föreningen bedriver även annan med uppdraget sammanhängande och 
förenlig verksamhet. 

 
 
STYRELSEN Styrelsen ska bestå av tre till nio ledamöter och upp till fem suppleanter. 
 Vid ett konstituerande styrelsemöte 2019-08-24 fick styrelsen följande 

rollbestyckning:  
 Lars Kjellberg  ordf vald av stämman 
 Claes Wallén v ordf 
 Lars Kjellberg sekr 
 Carina Nordgren kassör 
 Bo Holmqvist ledamot 
 Anders Hiorth ledamot 
 
 Under hand har styrelsen av olika skäl fått annan bemanning och vid årsskiftet 

2020-12-31 ser interimsstyrelsen ut som följer: 
 Lars Kjellberg ordförande tillika sekr. 
 Claes Wallén v ordf 
 Bengt Mikaelson kassör 
 Anne-Louise Simonsson ledamot 
 Martin Björkgren ledamot 
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RÄKENSKAPSÅR Denna första förlängda Redovisning avser perioden 2019-11-11- 2020-12-31.  
 Verksamhetsår är kalenderår. 
 
 
MEDLEMSINFORMATION En nystartad verksamhet har ett naturligt uppdämt informationsbehov. Till 

underlag för detta har under perioden genomförts 15 styrelsemöten, 
merparten som digitala möten, för att på bästa sätt etablera den nya 
föreningen. Månatliga INFO-utskick har skett till medlemskretsen och 
samarbetspartners till föreningen. 

 
 
HEMSIDA Tidigt säkrades domän för föreningen under www.cmas.se. Hemsidan har 

utvecklats som en öppen del för alla intresserade att ta del av och en sluten del 
som enbart vänder sig till medlemskretsen. 

 
 
FACEBOOK Som ett lätt tillgängligt media nyttjas ett FB-konto i erforderlig omfattning som 

diskussions- och frågeforum om allehanda husbilsrelaterade frågeställningar. 
Här flaggas i förekommande fall träffar runt om i landet kopplade till såväl rena 
Teknikmöten som Sociala träffar utan annan inriktning än att komma samman 
och umgås. 

 
 
SAMVERKANSPARTNERS Till gagn för medlemskretsen har etablerats kontakter med samarbetspartners. 

Intresset från partners har varit stor och omfattningen greppar idag över hela 
intresseområdet från försäkring till service, larm, däck och övriga tillbehör. 
Gruppen växer successivt och hanteras via föreningens arbetsgrupper. 

 
EKONOMI I anslutning till 2019 års föreningsstämma beslutades om en inträdesavgift om 

500 kr samt en årsavgift om 250 kr. 
 Under resultaträkningen, kostnader, återfinns underrubriken övriga externa 

kostnader. Här ingår initialkostnaden för att etablera hemsidan med 42 000 kr. 
 
 
 
 

http://www.cmas.se/
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Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansrapport. 
 
RESULTATRÄKNING 
 
Avser perioden 2019-11-11 – 2020-12-31 
Intäkter  Kostnader 
3001 Försäljning, 25% moms 17 040 kr 4000 Inköp av varor 5 455 kr 
3004 Medlemsavgifter 19 500 kr 8423 Räntekostnader för skatter 5 kr 
3993  Erhållna donationer & gåvor 6 110 kr  Övriga externa kostnader 57 953 kr 
3740  Öresavrundning 1 kr 
_________________________________________________________________________________ 
Summa intäkter  42 651 kr Summa kostnader 63 413 kr 
Periodens resultat  - 20 762 kr 
 
 
 
BALANSRÄKNING 
        
Tillgångar 
  20191111 under perioden 20201231 
1510 Kundfordringar 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 
1630  Avräkning skatter & avgifter 0 kr 3 080 kr 3 080 kr 
1930  Företagskonto 0 kr 12 387 kr 12 387 kr 
  0 kr   20 467 kr 
 
 
Eget kapital, avsättningar och skulder  
  20191111 under perioden 20201231 
2083  Medlemsinsatser 0 kr  42 000 kr 42 000 kr 
2099  Årets resultat  0 kr - 20 762 kr - 20 762 kr 
2510  Skatteskulder 0 kr - 1 896 kr - 1 896 kr 
2650  Redovisningskonto för moms 0 kr  875 kr  875 kr 
2990  Förutbetalda intäkter 0 kr 250 kr  250 kr  
________________________________________________________________________________ 
Ingående balans 2019-11-11  0 kr  Utgående balans 2020-12-31 20 467 kr 
 
 
 

 
Ljungskile 2020-12-31 
 
 
 
Lars Kjellberg Claes Wallén Bengt Mikaelson 
Ordförande  
 
 
 
Anne-Louise Simonsson Martin Björkgren 


