Protokoll styrelsemöte CHF 151201
Plats: per telefon
Närvarande: Andreas Bengtsson, Henrik Jakobsson (ordf), Peter Segemark, Stefan Carlsson, Stina
Svensson (sekr), Tell Hermansson
Frånvarande: Mikael Granberg
1. Mötet öppnas
Henrik öppnar mötet
2. Ekonomi
Tell har skickat ut ekonomirapport för november. Resultatet ser bra ut, mycket p g a IVCA. Även det
faktum att velocipeden inte har kommit ut som planerat inverkar. Inte aktuellt med någon höjning av
medlemsavgiften 2016.
Gällande Bike in Tweed så gick det bra. Ett strålande resultat med netto på 12000kr, trots sänkt
anmälningsavgift.
Tell har fundering om vi ska använda överskott till något, t ex högtalaranläggning. Skulle vara användbart
vid arrangemang som Bike in Tweed och Prins Bertil Memorial. Henrik har idé om att bjuda på något i
samband med årsmötet, t ex lunch. Skulle ge något tillbaka till medlemmarna. Anders påpekar att det är
bra att vi har marginal inför 20årsjubileum 2017. Stefan tog upp Velocipeden, vilken givetvis marginal ska
nyttjas till.
3. Lägesrapport Velocipeden
Thomas kommer på månadsmötet imorgon. Han kommer ha utkast med och bedömer att det ska gå att få
till ett decembernummer. Saknas än så länge är artikel om Bike in Tweed. Tell har i uppgift att skriva den.
Vi saknar fortfarande redaktör vilket är ett problem. Skulle behöva en sådan som kan vara
sammankallande. Följande spår kom upp:




Rolf Söderman (Västerås) anmälde intresse på årsmötet för att hjälpa till. Stefan hör sig för om
redaktörskap skulle kunna vara passande.
Anders frågar Conny Pettersson om han har några idéer.
Henrik ventilerar frågan om redaktörskap imorgon med Thomas. Om Thomas tycker det behövs
lägger Henrik ut en förfrågan på CHFs facebookssida.

4. Lägesrapport Hemsidan
Inget nytt med den nya sidan.
På årsmötet i våras kom önskemål om att protokoll läggs ut på hemsidan. Även om den nya sidan inte är
klart än kan vi göra det på den gamla sidan så länge. Henrik ser till att ordna det för de senaste mötena.
5. Onsdagsmöten
Cykelhistoriskt hjulmingel imorgon med glögg mm.

Peter Plunkty har föreslagit att mötena kan hållas hos honom. Under januari har vi inget möte, men
Henrik kollar upp med Peter om det passar att vi håller februarimötet där.
6. Årsmötet
På förslag finns Huskvarna fabriksmuseum. Henrik Lundkvist är vår kontaktman gällande det. Han håller
på att undersöka om vi kan besöka museet, förhoppningsvis med visning, och hålla mötet i anslutning.
Datum för detta bestämdes förra mötet och är satt till söndag 20/3.
Vi bör få ut information om årsmötet med tid och plats i nästa velociped (dvs decembernumret). Själva
utlysningen sker i samband med utskick om årsavgiften. Stefan kontaktar Henrik L för definitivt besked
gällande lokal för mötet, visning och lunchmöjligheter. Även om det är möjligt att hålla loppis. Stefan
hjälper till om det visar sig behövas.
Idén kom upp om vi kan ha chartrad buss från Stockholm.
7. Övriga frågor
Nästa möte hålls onsdagen den 17 februari kl 18 på Nordiska museet och per telefon.

