
Protokoll styrelsemöte CHF 20160427 
Plats: Nordiska museet 

Konstituerande möte 
Deltagare: Henrik Jakobsson, Tell Hermansson, Peter Segemark, Andreas Bengtsson (telefon), Stina 

Svensson, Mikael Granberg (telefon) 

1.1 Mötets sekreterare utses. 

Henrik J öppnade mötet och Stina valdes till sekreterare 

 

1.2 Styrelsen konstitueras 

Som första ordinarie styrelsemöte efter årsmötet xxxxx stod styrelsens konstituerande som första 

punkt på dagordningen 

- Till styrelsens vice ordförande valdes Andreas Bengtsson 

- Till föreningens kassör valdes Tell Hermansson 

- Till föreningens sekreterare valdes Stina Svensson 

Övriga styrelsemedlemmar är således ordinarie ledamöter 

 

Vidare beslutades att: 

- Föreningens ordförande Henrik Jakobsson har teckningsrätt. 

- Föreningens ordförande Henrik Jakobsson (660926-6017) och kassör Tell Hermanson (500228-

6994), har rätt att teckna föreningens Plusgiro 972080-6. 

Ordinarie möte 
Deltagare: Henrik Jakobsson, Tell Hermansson, Peter Segemark, Andreas Bengtsson (telefon), Stina 

Svensson, Mikael Granberg (telefon), Stefan Carlsson (telefon) 

 

2.1. Medlemsavgifter hantering 

Frågan om nya medlemmar ska få bekräftelse på att de verkligen blivit medlemmar togs upp efter 

diskussion på facebook. Tell skapar anmälningsformulär via hemsidan, inkl e-postadress som kan 

användas för automatiskt svar om att medlemsanmälan mottagits. Även information om att ingen 

bekräftelse på betalning kommer att skickas ut utan velocipeden är bekräftelse. Betalning via plusgiro 

eller swish. Information ska optimalt även direkt delas med Henrik Lundqvist för att förenkla 

hanteringen med nya användare i registret. 

 

2.2. Nya hemsidan  

Det är bra om styrelsemedlemmarna regelbundet går in, kollar informationen som läggs upp och 

kontaktar Henrik Lundqvist för felaktigheter och idéer på nya inslag. Bra även om fler i styrelsen är 

användare på hemsidan för att underlätta att den hålls uppdaterad.  

 

2.3. Velocipeden 

Nytt nummer är i princip klart och kommer gå iväg inom kort. Vi beslutade att bjuda in Thomas Rörby 

på nästa styrelsemöte för informationsspridning. T ex är det bra om Tell får veta när ett nytt nummer 

är på väg ut. 

 

2.4. Prins Bertil 

Carlos Saldes har tidigare hållit i kontakten med dem. Henrik kollar upp med honom om status och gör 

ett evenemang på facebook. Vi vill gärna vara med i år igen och även ha cykeltur dit enligt traditionen. 



 

2.5. Bike In Tweed 

Henrik kallar till separat möte om detta inom kort.  

Mikael vill ordna bike in tweed i Falun i en mindre skala den 4 juni i samband med Å-festen, som då 

arrangeras för första gången, och informerade om detta. Övriga tyckte det lät som en bra idé. 

Peter tog upp frågan om en delegation med cyklar och tidstypiska kläder vid tidningen Klassikerns 

(mopedklassikern) arrangemang på Pythagoras i Norrtälje. Han har fått förfrågan om detta. Han kollar 

upp mer detaljer om detta. 

 

2.6. Medlemsmöten 

Vi vill fortsätta med detta, men behöver hitta ett sätt att intressera mer folk. En idé är att kombinera 

med mat. Vi beslutade att testa detta enligt menyn hämtpizza och lådvin. 

 

2.7. Publicering av protokoll 

Det beslutades att sekreteraren är ansvarig för att skicka protokoll i pdf-format till Henrik Lundqvist för 

publicering på hemsidan. 

Gällande årsmötesprotokollet så ska Stina skicka det till Thomas Rörby för justering. Därefter bygga 

ihop det plus bilagor till en pdf som ska skickas till Lars-Åke Fredberg. 

 

2.8. Ekonomi 

Tell rapporterade att ekonomin är god. Medlemsavgifter ligger bättre till än förra året. Anmälningar till 

Bike in Tweed har börjat komma in. Utgiftssidan är något högre än förra året p g a tryckning av 

Velociped (vilket är en positiv utgift!). 

 

2.9. Datum för nästa möte 

18 maj klockan 18 på Nordiska museet. 

 

2.10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

 

 

Vid pennan: 

 

 

Stina Svensson 


