Protokoll styrelsemöte Cykelhistoriska föreningen 2018-02-12
Plats: Restaurang Lucky Garden på Klara Norra Kyrkogata 19.
Deltagare: Henrik Jakobsson, Tell Hermanson, Peter Segemark, Stina Svensson, Mikael Granberg (via
telefon)

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades på sedvanligt sätt.
2. Godkännande av dagordningen
Föreslagen dagordning godkändes.
3. Genomgång av föregående mötes protokoll
Vi gick igenom föregående mötes protokoll och la det till handlingarna.
4. Ekonomi
Tell meddelade att ekonomin ser mycket bra ut. En avsättning på 30000kr kommer att göras för
2017. Att notera är att antal betalande medlemmar minskat mycket (120 färre än 2016).
Diskussion om vad det beror på om vad vi kan göra åt det utan att några konkreta förslag kom
fram.
5. Årsmöte
Henrik kommer inte kunna närvara vid årsmötet, men förbereder årsberättelse. Andreas kommer
agera ställföreträdande ordförande och Mikael presentera rapporter (årsrapport mm).
6. Medlemskommunikation
Tell lyfte frågan om regelbundet elektroniskt medlemsutskick. Inte att ses som ersättare till
Velocipeden utan ett sätt att snabbt och enkelt kommunicera med medlemmarna. Ett första
nummer skulle kunna vara med medlemsmatrikeln. Bör skickas ut innan årsmötet. Mikael sätter
ihop ett sidhuvud för medlemsutskicken och redigerar det första; Tell skickar matrikeln. Stina
ansvarar för kommande utskick. Nästa som planeras är efter årsmötet med rapport därifrån och
även reklam för nystart av medlemsmöten. Namn på medlemsutskicken beslutades bli La
Trottinette.
Henrik gör inlägg på facebook om att utskick med matrikel är på gång och med uppmaning att de
som misstänker att de har felaktiga uppgifter i registret bör uppdatera dessa snarast (via e-post
till styrelsen).
Gällande Velocipeden kom Henrik med förslaget att göra ett försök att få igång den igen genom
att starta en stafett. Han vill göra ett nummer på egen hand och skickar sedan vidare
stafettpinnen. Förhoppningen är att någon fångar upp den. Vi vet att medlemmar sitter på
färdigt material.
7. Aktiviteter 2018
Prins Bertil: Henrik har pratat med Carlos. Han har inga kontakter med nya organisatörerna och
vill inte vara den som ansvarar för att CHF har ett tält på plats. Men kommer att kolla upp
kontaktperson. Ingen annan är villig att ansvara för tält och vi konstaterade att det egentligen
inte är nödvändigt; vi vill ha en gemensam aktivitet runt arrangemanget men den är snarare i
form av gemensam cykling till området och där gemensam parkering. Henrik kollar vidare med
Carlos.
Månadsmöte: Vi vill få igång detta igen. Tänker ett enkelt koncept där vi ses på lokal första
onsdagen i månaden. Behöver utreda lämplig lokal. Vi vill att den ska ligga centralt, kunna vara
start/mål för gemensam cykling när vädret tillåter och givetvis innebär att vi kan sitta ihop för
diverse cykelrelaterade diskussioner. Förhoppningen är att komma igång igen i april (dvs 4 april).

Ett förslag på lokal som kom upp är Cykelcafé LeMond. Stina fick i uppgift att kolla det med Kalle
som har caféet.
8. Övriga frågor
Mikael påpekade att informationen på CHFs hemsida gällande vad som ingår i medlemskapet är
delvis obsolete. Han tar kontakt med Henrik L.
9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är konstituerande och kommer hållas av nya styrelsen efter årsmötet.
10. Mötet avslutas
Mötet avslutades.
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