Protokoll styrelsemöte CHF 2016-11-16
Plats: Rexfilm
Deltagare: Henrik Jakobsson, Stina Svensson, Tell Hermansson (tel), Andreas
Bengtsson (tel), Mikael Granberg (tel)
1. Mötet öppnas
2. Velocipeden
Dag kommer inte vara med längre vilket gör att Thomas är enda som är kvar i
redaktionen. Det finns material till något nummer till som Thomas kan
fortsätta jobba med. Även kommande nummer kan bli aktuella om material
tillkommer.
Henrik föreslår att vi på årsmötet lägger fram förslag på att vi inte längre kan
garantera att det kommer ut en tidning. Givetvis vill vi ha kvar Velocipeden
men så länge vi inte hittar någon större grupp som kan lägga ner tid och
energi på detta så går det inte. Diskussion ang huruvida detta i så fall bör
medföra modifiering av medlemsavgiften.
3. Tweedarrangemang Uppsala (9/9) /Göteborg (29/3) /Falun (3/6)
Flertalet städer har hört av sig och vill ordna “bike in tweed”-liknande
arrangemang lokalt. Vi vill givetvis stötta detta och dela med oss om tips &
trix samt promota arrangemang I våra forum.
4. Cykelmässa i Göteborg (3/3-5/3)
Cycle Europe och cykelbranchen ligger bakom en cykelmässa i Göteborg.
Kommer bli en stor mässa med både handel och cykellobbyism. De vill att vi
kommer dit och gör något ihop med dem. Dock kräver det att vi får bidrag till
resor mm. Från deras sida är de öppna för alla förslag: utställning, föredrag
osv. Vi tar fram förslag och återkommer med budget för detta.
5. Lussefika
Vi kan vara på Gamla Stans cykel. Datum för detta blir onsdagen den 7
december. Henrik ordnar med quiz. Vi bjuder på glögg och tillbehör.
Annonsera via e-post och facebook. Föreslår även loppmarknad på delar (för
julklappsinköp!).
Tell ansvarar för lussekatter och pepparkakor och Henrik glögg.
6. Årsmötet tillika 20-årsjubileum
Tell förespråkar en finare lunch (subventionerad). Henrik föreslår Östra
Stations restaurang. Den går att abonnera. Vi undersöker om det går att hålla
årsmötet där (eller angränsande lokal). Henrik kollar upp detta och
återkommer. Ett annat alternativ kan vara Jakthornet.
Vi gissar på runt 50 deltagare och att det hålls i slutet av mars eller början av
april. Förslag är lördagen den 25 mars, med 8 april som andra alternativ.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
I god tid innan årsmötet. Vi siktar på måndagen den 9 januari.
Vid pennan

Stina Svensson

