Protokoll styrelsemöte CHF 150623
Plats: Svensk Form, Skeppsholmen, Stockholm
Närvarande: Henrik Jakobsson, Tell Hermanson, Stina Svensson, Mikael Granberg
Deltagande via telefon: Andreas Bengtsson
Frånvarande: Stefan Carlsson, Peter Segemark
1. Val av mötesfunktioner
Henrik Jakobsson agerar mötets ordförande
Mikael Granberg valdes till mötets sekreterare
2. Styrelsen konstitueras
Som första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet 150322 stod styrelsens konstituerande som
första punkt på dagordningen.
– Till föreningens vice ordförande valdes Andreas Bengtsson
– Till föreningens kassör valdes Tell Hermanson
– Till föreningens sekreterare valdes Stina Svensson
Övriga styrelsemedlemmar är således ordinarie ledamöter.
Vidare beslutades att:
– Föreningens ordförande Henrik Jakobsson har teckningsrätt.
– Föreningens ordförande Henrik Jakobsson (660926-6017) och kassör Tell Hermanson
(500228-6994), har rätt att teckna föreningens Plusgiro 972080-6.
3. Velocipeden
Det konstaterades att Velocipeden är ett viktigt organ för föreningen och dess medlemmar, och
att fortsatt utgivning har högsta prioritet. Ambitionen är att återgå till ordinarie utgivningstakt
om fyra nummer per år. Ett nummer i början av året (med kallelse till årsmöte i mars), ett
nummer i maj (med bl. a. tips inför sommarens evenemang), ett nummer i september (inför Bike
In Tweed) och ett nummer i november/december (inför den mörka ”meksäsongen). Exakt
utgivningsplan fastställs i samråd med Velocipedens redaktion.
– Det har varit svårt att hitta någon bland föreningens medlemmar som är villig att ta över
arbetet med tidningens layout efter Mattias Wreland. Nu har dock Thomas Rörby meddelat att
han kan tänka sig att sköta layoutarbetet.
– Mattias Wreland slutför ett sista nummer som beräknas utkomma under sommaren 2015.
– Styrelsens önskan är att Dag Hammar kvarstår som redaktör för att skapa kontinuitet i
redaktionen och fortsätta det fina arbete som han gjort så här långt. Henrik ger Dag Hammar i
uppdrag att sammankalla redaktionen enligt förslag nedan.
– Andreas Bengtsson föreslås bli ny medlem i Velocipedens redaktion. Förutom att Andreas
skapar en naturlig koppling mellan föreningens styrelse och Velocipedens redaktion har han
mycket gedigen kunskap om svensk cykelhistoria.
– Förslag redaktionsgrupp: Dag Hammar, Andreas Bengtsson, Peter Pluntky, Gert Ekström,
Gunnar Svartengren.

– Styrelsen diskuterade möjligheten att medlemmar ska få möjligheten att välja papperstidning
eller digital version av Velocipeden. Allt fler medlemmar hanterar sitt informationsbehov genom
digitala kanaler, medan många gärna även fortsättningsvis vill ha Velocipeden i pappersformat.
När föreningens nya hemsida är färdigutvecklad ska Velocipeden börja distribueras digitalt på
de lösenordsskyddade medlemssidorna.
– Styrelsens önskan är att redaktionen träffas en gång per år och grovplanerar tidningens
innehåll.
– Det konstaterades att många trådar och inlägg i föreningens Facebook-grupp har sådant
läsvärde att innehållet även kan återanvändas i bearbetade form i Velocipeden. Det kan t. ex.
handla om renoveringstips, intressanta cyklar och historiska fakta som klargörs genom
gemensamma ansträngningar i Facebook-gruppen. Styrelsen föreslår att Facebook-gruppens
beskrivning uppdateras, och att det där framgår att Velocipedens redaktion har rätt att
publicera material från FB-gruppen.
– Styrelsen var överens om att nästa nummer av Velocipeden, som ska publiceras i samband
med Bike In Tweed 19 september 2015, bör innehålla en artikel som beskriver IVCA 2015 i
Sölvesborg. Andreas Bengtsson, som var den ende från föreningens styrelse som deltog i
evenemanget, föreslår att Gunnar Svartengren skriver en artikel om IVCA. Gunnar är en duktig
skribent och han dessutom på plats evenemangets alla dagar.
– Styrelsen hade under mötet ingen genomgående diskussion rörande innehåll i framtida
Velocipeden, men artikeluppslag som nämndes var besök hos Brooks-fabriken och deltagande i
L’eroica Britannia. Jan Almkvist skrev ett utförligt referat från Retro Ronde 2015. Det referatet
skulle funka utomordentlig bra även i Velocipeden.
4. IVCA 2015
Andreas Bengtsson rapporterar från IVCA 2015 i Sölvesborg. Evenemanget hade deltagare från
många olika länder. Det var ett fullspäckat evenemang med många programpunkter. Tjeckerna
var stenhårda i tävlingarna. Bra lokaler. Dålig uppslutning av svenska CHF-medlemmar. Andreas
uppskattar att det var max tio svenska deltagare på plats, förutom arrangörsstaben. Glädjande
att IVCA var en succé, och att arrangörsparet Jonsson varit utmärkta värdar. Lars-Erik Jonsson
vill att den vandringspokal/statyett som föreningen fått (till låns?) av IVCA vill ska skickas till
Stockholm. Styrelsen föreslår att arbetsgruppen i Sölvesborg, som gjort ett lysande arbete,
förvarar pokalen tills vidare eftersom CHF varken har en föreningslokal eller någon annan
naturlig plats att visa upp pokalen. Evenemangets ekonomi är i balans och IVCAs arbetsgrupp
har återbetalt förskottet om 21.200 kr från föreningen som utbetalats tidigare.
5.Vätternrundan/Stålvättern
Henrik Jakobsson och Mikael Granbergs representerade CHF under Vätternrundans 50-års
jubileum med en mindre utställning (sex stycken racercyklar från 30-tal till 80-tal) i
Stadsparken i närheten av målgången. Föreningen fick bra respons under närvaron och många
nyfikna besökare flockades runt de fina cyklarna. Henrik och Mikael återupptar kontakten med
Vätternrundan inför 2016. De tar även kontakt med Tony Grimaldi, vd Cycleurope, som var
mycket positiv till ett retrolopp i samarbete med CHF och Vätternrundan.
6. Facebookgruppen
Vi har som hållning att inte stänga av någon, men gnäll och groll ska ”hållas kort”. Som tur är
förekommer det inte så mycket problem i vår Facebook-grupp. Vi får hantera problem när du
uppstår. Samtliga styrelsemedlemmar får agera administratörer.

7. Bike In Tweed, 19 september 2015
– Ny lägre anmälningsavgifter. 150kr för icke medlemmar. 100 kr för medlemmar.
– Flera anmälningar/inbetalningar via Swish redan samma dag som anmälan öppnade. Även
många ”attending” på FB-eventet.
– Arbetsgrupp Henrik Jakobsson, Tell Hermanson, Lars-Åke Fredberg, Martin Fredberg, Henrik
Fredberg, Peter Segemark, Gert Ekström, Dag Hammar och Yuki Ishikawa.
– Nästa möte arbetsgrupp i augusti. Sponsorer är under upparbetning.
8. Hemsidan
Henrik Lundqvist jobbar vidare med att utveckla hemsidan. Nya hemsidan utvecklas parallellt
med den gamla sidan.
9. Medlemsavgifter
Styrelsen anser att medlemsavgiften inte bör justeras i dagsläget. Om Velocipeden – efter sin
”nystart” – kommer upp i sin tilltänkta utgivningstakt kan ett viss underskott i föreningen
uppstå. I framtiden kan avgiften behöva justeras, mycket beroende av kostnaden för
Velocipeden. Om föreningen i framtiden tar ett beslut som kraftigt minskar kostnaden för
Velocipeden kan det vara befogat med en viss sänkning av medlemsavgiften.
10. Ekonomi
Tell Hermansson redogör för föreningens ekonomi som är god. 5000 kr bättre än motsvarande
period i fjol. Viss BIT-sponsring är inbetalat 2015 som gällde BIT 2014.
11. Övriga frågor
Sofiero Classic äger rum söndag 28/6. Andreas planerar att delta och representera CHF.
12. Nästa möte
19/8 hos Svensk Form.

