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Närvarande: Andreas, Mikael, Henrik, Stina 
 

1. Mötet öppnas  
Mötet öppnades på sedvanligt sätt.  
 

2. Godkännande av dagordningen  
Föreslagen dagordning godkändes.  
 

3. Val av justeringsperson 
Henrik och Andreas valdes till justeringspersoner 
 

4. Stipendiet 
Förslag enligt bilaga A godkännes.  Detta kommer kommuniceras till medlemmarna via ChF-
nytt och hemsidan. 
 

5. ChF-nytt 
Vi behöver en ny redaktör. Nästa nummer bör komma ut senast 31 april innehållande 
referat från årsmötet, gärna med bilder från Thomas, och information om stipendiet. Henrik 
kompletterar med ledare. Stina kan ta hand om redaktörskapet efter sommaren. Vi frågar 
Denny i första hand för kommande nummer och annars tar Henrik hand om det. 
 

6. Bike in Tweed 
Henrik rapporterar att det flyter på bra. Ett första möte har hållits. Gruppen är lite liten - 
jobb med att komplettera pågår. En handpeng har kvitterats ut för att förenkla. 
 

7. Hemsidan 
Henrik L har för tillfället rättigheterna. Mikael kontaktar HL för inloggning därefter fördelas 
uppgifter i första hand. Stina hanterar uppladdning av protokoll. 
Diskussion om vad hemsidan ska innehålla följde. Kom fram till att vi bekantar oss med 
wordpress-formatet till att börja med och återkommer till frågan nästa gång. 
Prio ett är att uppdatera ”Bli medlem i CHF” med ny medlemsavgift och att utskick sker via 
e-post om inte medlemmen specifikt önskar utskick via vanlig post. Mikael ordnar det. 
 

8. Registret 
Thomas driver denna fråga och ska kontakta Henrik L. Detta projekt måste prioritera! 
 

9. Evenemang 2019 
Lista presenterades vid årsmötet.  
Prins Bertil memorial är det evenemang som ligger närmast i tiden. Henrik kontaktar KAK för 
att höra om intresse finns för ChF medverkan även i år. Om inte planeras åtminstone en 
gemensam cykling. 
Mikael undersöker Classic Car Week I Rättvik angående cykelnärvaro. 
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10. Övriga frågor 
Mikael tog upp kassörsfunktionen. Tell har lagt över hela bokföringen i visma (ett online-
verktyg). Mikael har inte hunnit titta på det än men ska göra det inom kort. 
Gällande medlemsregistret så bör vi undersöka om det går att lägga det online, säg via 
google drive, någonstans för styrelsemedlemmar. Mikael tittar på detta. 
Henrik gör upprop i facebook-gruppen för att jaga nya medlemmar. 
 

11. Nästa möte 
Nästa möte kommer att hållas 3 juni kl 1830 per telefon 
 

12. Mötets avslutas 
Henrik avslutade möte. 
 
 

 
Sekreterare Ordförande Justeringsperson 

   

Stina Svensson Henrik Jakobsson Andreas Bengtsson 

 


