
Protokoll styrelsemöte CHF 151001 
 
Plats: Svensk Form, Skeppsholmen, Stockholm 
Närvarande: Henrik Jakobsson, Tell Hermansson, Mikael Granberg 
Deltagande via telefon: Andreas Bengtsson 
Frånvarande: Stefan Carlsson, Peter Segemark, Stina Svensson 
 
 
1. Mötet öppnas 

Mikael Granberg utses till protokollförare. 

2. Feedback Bike In Tweed 
Bara positiva reaktioner. Evenemanget flöt på. Bra ekonomi pga lägre kostnader än ifjol. Positiva 

samarbetspartners. Vissa partners har redan gett positivt förhandsbesked rörande samarbete nästa år. 

Nästa år ska evenemanget arrangeras på ett datum som inte krockar med andra cykelaktiviteter under 

Mobility week.  

3.  Inkomna brev 
Britt-Marie och Lars-Erik Jonsson skickat ett tackbrev för ordförandes tackbrev till Sölvesborgs 

kommun. De bifogade även ett tidningsklipp från Sölvesborgs tidning där brevet uppmärksammades. 

4. Medlemsavgifter 
Styrelsen diskuterade om föreningen ska låta Velocipedens redaktion och styrelsemedlemmar slippa 

medlemsavgifter. Styrelsen bifaller idén. Styrelsen beslutar att Velocipedens styrelse ska slippa 

medlemsavgifter från 2016. Styrelsen beslutar att skicka frågan om avgiftsfri styrelse till årsmötet 

2016. 

Fråga om hedersmedlemmar. Förslag att vid 20-årsjubileet lägga till fler hedesrmedlemmar. 

60 000 kr i medlemsintäkter 2015. Ökning med ca 2000 kr från 2014. 

5. Matrikel 
Senaste tryckta matrikel distribuerades till medlemmar 2013. 

Styrelsen beslutar att medlemsmatrikel i digitalt format ska publiceras på nya föreningens webbsida 

när den nya webbsidan, med lösenordsskyddad avdelning enbart för medlemmar, är lanserad. 

5. ”Stålvättern” 

Styrelsen diskuterar möjligheterna till att arrangera ett retrolopp i samarbete med Vätternrundan.  

Åsikter fördes fram att Vätternrundan kanske är ett allt för stor arrangör för CHF att samarbeta med, 

att retroloppet försvinner i mängden. Som förslag på andra eventuella arrangörer/samarbetspartners 

nämns bland andra Glan runt och Skandisloppet. Mikael och Henrik i projektgruppen grubblar vidare 

och rapporterar vid kommande styrelsemöte. 

7. Övriga frågor 

Årsmöte 2016 förslås äga rum söndag 20/3. Önskemål har tidigare framförts av medlemmar som 

önskar att årsmöten även hålls utanför Stockholm. Styrelsen är positiv till årsmöten på annan ort än 

Stockholm, varför styrelsen ska undersöka om årsmötet kan hållas på Husqvarnas fabriksmuseum i 

Husqvarna. Henrik kontaktar Henrik Lundqvist i Jönköping och frågar om han kan reka  

8. Nästa möte 
Onsdag 25/11 klockan 18.00 hos Svensk Form på Skeppsholmen.  


