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Närvarande: Andreas, Henrik, Mikael, Stina, Thomas 
 

1. Mötet öppnas  
Mötet öppnades på sedvanligt sätt.  

2. Val av justeringspersoner 

Henrik och Thomas valdes som justeringspersoner 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Gick igenom och alla påmindes om vad de borde ha gjort sedan senaste mötet. Ej justerat 

än.  

4. Juridik 

Tell har precis fått protokollen. När överlämningen skett tar vi upp denna fråga igen. 

5. Nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev före midsommar enligt föregående mötets protokoll. Henrik fixar. 

6. Registret 

Thomas rapporterar att kollegan han hade i åtanke kunde inte. Kollegan skulle kolla bland 
sina bekanta. Thomas har fått allt data från Henrik L. 

Micke har tre möjliga. Kollar med dem snarast och hör av sig till resten av styrelsen så snart 
han får svar. 

Thomas skriver ett utkast till spec för att vi ska kunna gå ut brett. 

7. Hemsida 

Stina ska lägga upp: 

- årsmötesprotokoll + länk från nyheter  
- föregående protokoll när justerat 

Micke tittar igenom resten av informationen och uppdaterar 

Diskussion om medlemmar som inte vill ha utskick via epost. Idé är att de ska skicka brev om 
det. Micke kollar upp boxadressen som finns på hemsidan. Finns den fortfarande. 

Medlemsmatrikel diskuterades också. Landade i att antagligen är det enklast med en pdf 
under registret. Översyn m a p GDPR inför nästa års medlemsavgifter 
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8. Kalender 

Bike in tweed och Uppsala Vintage ska nämnas på hemsidan. 

Micke har kontaktat Classic Car Week. De anordnar ingen cykling i år tyvärr 

Henrik tog upp motorhistoriska dagen (6 juni). Intressant med en cykelhistorisk dag? 

9. Bike in Tweed  

Samma start och mål som tidigare. Ny ledning på hasselbacken men vi är kvar på samma 
premisser. 

Hendricks tillbaka som sponsor 

Kassörskapet för bike in tweed diskuterades. Pengarna kommer på CHfs konto som vanligt. 
Micke och Henrik diskuterar med Tell om vad som verkar bra. 

10. Övrigt 

Inga övriga frågor. 

11. Nästa möte 

Mån 19 aug kl 18.30 

12. Mötet avslutades 

 
 

Sekreterare Justeringsperson Justeringsperson 

   

Stina Svensson Henrik Jakobsson Thomas Wallblom 

 


