Styrelsemöte CHF 2020-03-10
1. Mötets öppnande: Deltagare: Mikael Granberg, Thomas Wallblom, Andreas Bengtsson, Henrik
Jacobsson. Denny Holmberg och Stina Svensson ej närvarande. Deetta protokoll ska mailas ut till alla i
styrelsen så att vi är överens om de beslut som tagits.
2. Årsmötet: Mikael Granberg har gjort ett formulär som vi kan använda för anmälan till årsmötet samt att
kunna betala mat och medlemsavgift i. Detta ska mailas ut och länkas på hemsidan och Facebook. Enbart
de som specifikt begärt det få kallelse via brev.
Kallelse: Vi tar ut en något mindre anmälningsavgift än vanligt, då formuläret kostar några kronor att
använda. Sedvanlig information om exempelvis motioner kommer att vara med på kallelsen. Vi länkar tips
om boende på Tidö slott, men var och en får undersöka och boka själv.
Praktiska detaljer: Henrik kollar att bord för marknad och audioutrustning finns på plats. Henrik skriver
verksamhetsberättelse. Andreas kolla med Britt-Marie Jonsson om Syds verksamhet, någon av dessa två
skriver lite om Syds aktiviteter 2019 och redovisar på årsmötet. Vi dubbelkollar med Conny Pettersson att
han kan vara guide för cykelutställningen på Tidö slott. Thomas Wallblom har varit i kontakt med Thomas
Flachsbinder som kanske kan prata på årsmötet om de internationella tweed-rides han deltagit i. I så fall blir
det efter mötet är avslutat.
3. Registret: Tveksamt om vi ska lägga pengar på det nu när föreningens framtid är osäker. Frågan
bordläggs. Thomas Wallblom har kollat med flera företag och teknisk sett är det inga större problem att
bygga upp en ny sida.
4. Hemsidan: Frågan bordläggs av ovan nämnda anledning.
5. Bike in Tweed: Arbetsgruppen med Mikael Granberg, Martin Fredberg och Henrik Jacobsson jobbar på
och har god koll på läget. Bike In Tweed ska genomföras i år oavsett beslut om föreningens fortlevnad.
6. Resonemang inför en ev. avveckling av föreningen: Ingen vill att detta sker, men då vi har mycket
svårt att hitta styrelsemedlemmar är detta en stor risk. Valberedningen har ringt vissa personer, men ingen
vill ställa upp. Henrik Jacobsson pratar med valberedningen (Martin Fredberg specifikt) om de har några
namn samt konsekvenser av detta. Beslut att valberedningen ska göra upprop via Facebook om
valberedningen inte har några förslag. Finns inga förslag på senast årsmötet måste styrelsen flagga för att
föreningen kan komma att avvecklas. Frågan måste diskuteras på årsmötet. Om föreningen skulle upphöra
finns tankar om att vara en gemenskap utan pengar och styrelse i stället för en ideell förening. Eventuell
avveckling väcker frågor kring hanterandet av pengar, inventarier, hemsida, register etc, vilket är oklart hur
det ska gå till i dag.
7. Övriga frågor: Vid eventuell avveckling av föreningen föreslog Henrik att föreningens kassa kan
användas för att köpa Curt Carlssons museum. Detta är eventuell fråga för årsmötet, då stadgarna inte
nämner ekonomiska detaljer gällande avveckling.

Sekreterare:

Andreas Bengtsson

