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Ur mitt perspektiv
Det verkar som om FHM flyttar gränsen, nu i första hand och 
med utgångspunkt från tillgänglig statistik, fram till september 
2021 innan vi ska kunna gå tillbaka till någon form av 
normaltillstånd. Vad nu det kan innebära.
Att vi i stor utsträckning klarat influensor och vinterkräksjuka 
tillskrivs främst vår förbättrade handhygien. Vore det inte ett 
bra besked att ta fasta på inför morgondagen. Hygien, hålla 
avstånd och visa omtanke.
Förhoppningen inför perioden efter semestern bygger på att 
smittspridningen avtar drastiskt och att ett sakta öppnande av 
samhället inte innebär baksmällor eller uttryckt på annat sätt: 
Nu har så många fått en eller flera vaccinationsdoser så nu är 
det fritt fram.
Lars Kjellberg

Samverkan och Samarbete
Som Du ser nedan kommer en förankring att ske med alla 
partners som vår förening har.
Förutsättningen för att vi ska teckna ett avtal är att GDPR-
avtalet som reglerar hur parterna hanterar personuppgifter är 
utväxlade och signerade. Det sker i anslutning till att styrelsen 
hanterar villkoren med den partner som är aktuell, tar del av 
och accepterar förmåner eller rabatter på annat sätt. När allt 
är klart får vår motpart del av medlemsregistret, men först då.
Samarbete och Samverkan påverkar oss alla och i arbets-
grupperna är det främst Teknik o Partners/Samverkan men 
även Träffar och Ställplats/Camping påverkas. Slutligen de 
sociala nätverken och då särskilt föreningens hemsida där Du 
som medlem kan logga in och mera i detalj ta del av vilka 
förmåner vi har lyckats teckna avtal/överenskommelser om.

Leverantörsmöten
Vårens teknikmöte blev pandemipåverkat och frös inne. Även 
vårt planerade IVECO-möte i Hisings-Kärra i augusti måste 
senareläggas. Så snart möjligheterna öppnas igen kommer vi 
tillsammans med Partners att planera för återkommande 
träffar.
Vi vet att de är uppskattade av båda sidor, både leverantör 
och kund tjänar på ett ömsesidigt meningsutbyte. Att våra 
träffar dessutom präglas av en öppen atmosfär gör inte saken 
sämre.

Namnbrickorna
Via PostNord försorg har vi skickat ett stort antal namnbrickor 
och då ingen kommit i retur utgår vi ifrån att de nått rätt 
adressat. Skulle det visa sig att vi stavat fel, hör av er så gör vi 
om och gör rätt.
Nästa omgång namnbrickor ”ligger i pipen” och i den bästa av 
världar borde de spridas till er, som fortfarande väntar, före 
midsommar.

Medlemsläget
Favorit i repris. Vi har en fortsatt glädjande tillväxt. Dela gärna 
med Dig av möjligheten som ett medlemskap innebär. 
Genom det nätverk som CMAS innebär får ny medlem en 
vidare bekantskapskrets som delar samma intresse som Ni 
har, att åka husbil.

Partners
Nytt är ett avtal med Däckia där vi återkommer med prislista 
för att vi enkelt skall kunna jämföra med andra alternativ.

Teknik o 
Partners/Samverkan
Samordnare: 
Lena Aspling Fallgren
Skrivna samarbetsavtal 
håller på att uppdateras så 
att alla medlemmar för 
samma information. 
Muntliga samarbetsavtal 
gäller inte utan det skall 
förankras i styrelsen med ett 
GDPR avtal.

Träffar
Samordnare: 
Johnny Björnberg

Spontanträffar
Ett par träffar i mindre 
grupper beräknas genom-
föras fram till midsommar. 
Håll koll på vår FB-sida för 
senaste nytt om dem.

Ställplats o Camping
Samordnare: 
Lennart och Birgitta Jönsson

Hej alla, snart är det semes-
tertider och då hade det väl 
varit bra om man kunde få in 
lite mer tips på campingar 
och ställplatser till vår lilla 
bank.

Det skulle framförallt vara 
kul om det kom lite fler från 
norra och mellersta delen av 
vårt land. Ha det bra där ute 
så ses vi kanske framöver.

Sociala nätverk
Samordnare: 
Claes Wallén

På vår hemsida fortsätter vi med uppdateringar. 

NYTT. Nu finns en excelmall på Ställplats Campingsidan som 
ni kan ladda ned och fylla i uppgifter på just den ställplats/ 
camping som ni vill att vi lägger in på hemsidan till nytta och 
nöje för våra medlemmar.

SÖKES. På vår FB sida önskar vi få till någon mer som kan 
tänka sig att vara administratör, tips eller eget önskemål om 
att hjälpa till kan ni skicka till mig på Messenger.

31 maj  2021 ansvarig utgivare Lars Kjellberg
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