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Micke
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Stinas frånvaro): Mikael Granberg
Förtydligande
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3. justeringsperson:
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3. Val
Thomas
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4. Ekonomi
Förtydligande
gällande registret:
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4. Genomgång
föregående
protokoll
från Tell till Micke har skett. Micke gör en sammanfattning av detta och sätter
4. Överlämning
Ekonomi
5. Ekonomi
lista med
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kring uppgiftsfördelning
mm som vi går
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- Mikaelihop
berättar
att han
måste kontakta
Norde för att få föreningens
Swish
att fungera. Tillsvidare
gör han
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sittenprivata
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fördetta
över och sätter
Överlämning
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Tell till Micke
harvia
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Micke
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I
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ekonomihanteringssystem.
motsvarande
summa
från föreningens
ihop lista
med funderingar
kring konto.
uppgiftsfördelning mm som vi går igenom vid nästa möte.
Mikael jobbar löpande med bokföring, men eftersom han kom inte sent i arbetet med
Bike
in
Tweed
BIT5.ligger
han
något
efter med bokföring
från ekonomihanteringssystem.
evenemanget. Ekonomin
I och
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överlämningen
går vi överavtillintäkter
Visma som
från BIT 2019 ska redovisas på separat utvärderins möte med arbetsgruppen. Rapatt planeringsarbetet
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port5.till Henrik
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Mikael Styrelsemedlemmarna
funderar på att flytta medlemsregistret
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Google-doc. Då kan ett formulär
kopplasHenrik
till filen,
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Styrelsemedlemmarna uppmanas anmäla sig.
registret enbart ligger hos en person i styrelsen.
6. Registret
Henrik & Micke går igenom ekonomi och rutiner runt detta separat.
6. Cykelhistoriska registret
- Offert:Thomas
Thomas har skickat offertförfrågan till ett antal företag. Fått in intresseanmäl6. Registrethar mejlat utkast till offert som dessvärre inte nått alla i styrelsen.
ningar från
sex leverantörer. Thomas
har läsa
fortsatt
med syfte
att fastställa vilka
Styrelsemedlemmarna
uppmanas
och dialog
kommentera
snarast.
funktioner vi vill ha på sidan.
Thomas har mejlat utkast till offert som dessvärre inte nått alla i styrelsen.
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inte stannar upp fram till nästa styrelsemöte.
beslutar att bordlägga offentliggörandet av stipendiet till senare under höst.
7. Vi
Stipendiet
7. CHF-nytt
Henrik ber om ursäkt för att han inte kommit till skott. Han hoppas hinna sätta ihop
8. ChF-nytt
Vi beslutar
att kommande
bordlägga offentliggörandet
av stipendiet
senare
underinfo
höst.
ett nyhetsbrev
under
vecka. Han tar med
rapporter till
från
BIT, UVB,
om
planer med nytt register på webben samt rapport från Vintage cykling i Umeå.
sätter ihop detta under nästa vecka. Innehållet kommer att fokuseras på kommande
8. Henrik
ChF-nytt
Skicka
via Mailchimp eller mail? Henrik och Micke kollar vad som funkar smidigast.
evenemang samt rapport från träffen i Sydsvanska som hölls under sommaren. Det kommer
Henrik sätter ihop detta under nästa vecka. Innehållet kommer att fokuseras på kommande
CHF, Box
3481,
103 från
69 Stockholm,
Pg 97 20 80-6,
www.cykelhistoriska.se
evenemang
samt
rapport
träffen i Sydsvanska
som hölls
under sommaren. Det kommer
CHF, Box 3481, 103 69 Stockholm, Pg 97 20 80-6, www.cykelhistoriska.se
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även att påpekas att styrelsen lägger upp protokoll på hemsidan, inkl årsmötesprotokollet.
Notera att Stina alltså måste lägga upp protokollen innan ChF-nytt skickas ut.
9. Datum
för nästa
möte
Närvarande:
Andreas,
7. Årsmöte
2020 Henrik, Mikael, Stina, Thomas
Samtal fördes om var vi kan förlägga årsmötet. Eftersom årsmötet 2019 var i StockDiskussion om ett fysiskt möte inleddes. Vi funderar vidare på när / var / hur.
holm ska vi försöka förlägga kommande årsmöte på annan ort, då gärna i anslutning
Mötet
öppnas om är intressant ur ett cykelhistoriskt perspektiv. Samtal fördes om
till1.någon
attraktion
Nästa
möte
7 okt klenades
1830. vi om att undersöka möjligheten att förlägga årsmötet
2.
Val
av
justeringsperson
Uppsala, men slutligen
till Sparreholms slott. Dels ligger det söder om Stockholm, vilket gör resan kortare för
10. Micke
Mötet valdes
avslutades
justeringsperson
medlemmar
i söder,tillmen
på slottet finns även en fin samling cyklar där ett stort antal
kommer från föreningens medlemm Conny Pettersson. Mikael kontaktar Sparreholms
3. och
Genomgång
föregående
slott
undersöker
om vi kanprotokoll
hålla årsmötet där lördag 14/3.
Sekreterare
Ordförande
Justeringsperson
Förtydligande
Ta in anbud först efter specifikation
tagits fram.
7. Övriga
frågor gällande registret:
Vi diskussuterade om inte Vintage Bikes Västerbotten skulle kunna ingå i CHF som
Ekonomi
en4.norrlandssektion.
Det skulle vara ett fint komplement till sektion syd och Uppsalasektionen. Det är positivt för föreningen om vi tydligare kan visa att vi har medlemmar och
verksamhet
utspridda
över landet.
Henrik
kontaktar
Ulf Åström i Umeå
och och sätter
Överlämning
från
Tell till Micke
har skett.
Micke
gör en sammanfattning
av detta
presenterar
våra
tankar.
ihop lista
med
funderingar kring uppgiftsfördelning mm som vi går igenom vid nästa möte.
8. Datum
för nästa
möte går vi över till Visma som ekonomihanteringssystem.
I och med
överlämningen
Stina
Svensson
Henrik Jakobsson
Mikael Granberg
Måndag 16/8 18.30.
5. Bike in Tweed
9. Mötet avslutas

Henrik rapporterar att planeringsarbetet går bra. De saknar fortfarande en del volontärer.
Styrelsemedlemmarna uppmanas anmäla sig.
Henrik & Micke går igenom ekonomi och rutiner runt detta separat.
Sekreterare			Ordförande			Justeringsperson
6. Registret

Thomas har mejlat utkast till offert som dessvärre inte nått alla i styrelsen.
Styrelsemedlemmarna uppmanas läsa och kommentera snarast.
Mikael Granberg		
Henriks Jakobsson		
Thomas Wallblom
Förslaget ska färdigställas under denna vecka. Vi planerar låta Henrik L titta på förslaget
innan det skickas ut.

7. Stipendiet
Vi beslutar att bordlägga offentliggörandet av stipendiet till senare under höst.
8. ChF-nytt
Henrik sätter ihop detta under nästa vecka. Innehållet kommer att fokuseras på kommande
CHF, Box
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