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Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 

Henrik förklarade mötet öppnat 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Henrik valdes till ordförande och Stina till sekreterare 

3. Kallelse till mötet 

Kallelsen skickades ut via e-post och vanlig post drygt fyra veckor 

innan mötet (vilket är enligt stadgarna). 

Det noterades stadgeavvikelse m a p att förra årets och årets årsmöte 

hålls samtidigt och att även årets möte är senare på året än det bör. 

Under rådande omständigheter är detta godkänt. 

Röstlängd fastställdes till mötets deltagare. 

4. Val av en justerare som vid behov är rösträknare 

Lars-Åke Fredberg valdes. 

5. Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året. 

Henrik redogjorde för verksamheten. Se bilaga 

Årsmöteshandlingar sid 2. 

6. Styrelsens ekonomiska berättelse med bokslut för 2019 & 2020 

Mikael redogjorde för ekonomin. Se bilaga Årsmöteshandlingar 

sid 3 – 4 (2019) samt 5 – 6 (2021). 

7. Revisorernas berättelse 
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Peter Krume redogjorde för revisorns arbete och 

rekommenderade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för de 

perioder som revisionen omfattar. Se Årsmöteshandlingar sid 7 

(2019) och 8 (2020). 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2019 och 2021.  

Balans- och resultaträkning för samma tidsperiod fastställdes. 

9. Val av styrelseledamöter för 2021 

Valberedningens förslag är: 

Omval 2 år: 

Thomas Wallblom 2 år 

(ordförande) 

Nyval 2 år: 

Peter Krume (kassör) 

Mats Öfverberg 

Ulrik Sjöberg 

Omval 1 år: 

Andreas Bengtsson 

Nyval 1 år: 

Mattias Holgersson 

Jochen Fritz 

 

Valberedningens förslag godkändes. 

10. Val av revisorer 

Susanne Tigerstrand valdes till revisor och Tell Hermansson till 

revisorsuppleant för kommande två år. 

11. Medlemsavgift 2022 

Medlemsavgiften fastställdes till 100kr. 

12.  Budget och planerad verksamhet under 2021 

Gällande ekonomin så är budget inte lagd än. 
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Sektion Syd, genom Andreas, kommer att hålla Cykelträff 10 juli i 

Nävlinge. 

Cykeldag kommer att arrangeras på Tidö slott 14 augusti där ChF 

kommer att deltaga. I nuläget är det begränsat till 50 deltagare 

men förhoppningen är att det kommer att kunna utökas. 

Uppsala Vintage biking äger rum 4 september (i Uppsala) med 

start från Nymans fabriken.  

Jan tog upp avyttringen av Connys cykelmuseum i Sköllerstad. 

Eftersöker idéer på evenemang runt det. 

13. Val av valberedning till årsmötet år 2022 

Martin Fredberg och Stina Svensson väljs till valberedning. 

14. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 

15. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor 

Förslaget till ändring av stadgar diskuterades, se bilaga 

Årsmöteshandlingar sid 13 – 14. Dessa godkändes för andra 

gången och är därmed ändrade, se bilaga Årsmöteshandlingar 

sid 15 – 16. 

16. Övriga frågor 

Avgående styrelsemedlemmar (Henrik, Mikael och Stina) 

reflekterade över sin tid i styrelsen och tackade för sig. 

17.  Avslutning 

Henrik avslutade mötet. 

 

  



ÅRSMÖTE  

CYKELHISTORISKA FÖRENINGEN  

Orgnr 802403-2479 

Tid: Söndag 13 juni 2021 kl 15.00  

Plats: Digitalt via Zoom  

 

 

 

 

CHF, Box 3481, 103 69 Stockholm, Pg 97 20 80-6, www.cykelhistoriska.se 

 

Sekreterare Justeringsperson 

 

 

Stina Svensson Lars-Åke Fredberg 

  



1.  Mötets öppnande
2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.  Kallelse till mötet.
4.  Val av en justerare som vid behov är rösträknare.
5.  Styrelsens redogörelse för verksamheten under de gångna åren.
6.  Styrelsens ekonomiska berättelse med bokslut för 2019 & 2020.
7.  Revisorns berättelse.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9.  Val av styrelseledamöter för 2021/22.
10.  Val av revisorer.
11.  Medlemsavgift 2022.
12.  Budget och planerad verksamhet under 2021.
13.  Val av valberedning till årsmötet för 2022.
14. Motioner.
15.  Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.
16.  Övriga frågor.
17.  Avslutning

Dagordning årsmöte 2021-06-13

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13



Sittande i styrelsen dessa år har varit: Henrik Jakobsson (ordförande), Andreas 
Bengtson (vice ordförande), Stina Svensson (sekreterare), Mikael Granberg 
 (kassör) samt ledamöter Thomas Wallblom och Denny Holmberg. Peter Krume har 
varit föreningens revisor. 

Resumé: 
Covid-19 satte 2020 stopp för all vår evenemangsaktivitet. I en förening som har 
som slogan ”Gemenskap kring gamla cyklar” så slår detta hårt naturligtvis. I stort 
sett har inga evenemang genomförts under 2020–2021 förutom en mycket bantad 
invigning av Tidö Slotts cykelmuseum 12/9 där Conny Pettersons cykelsamling nu 
fått en  permanent plats. 

Aktiviteten i sociala media är dock oförändrad eller (gissningsvis) ökad med ett 
medlemsantal på 3330 för vårt pryltorg och över 4000 i nuläget för gruppsidan. 

Om vi nostalgiskt tittar tillbaks på 2019 så genomfördes de aktiviteter vi är vana 
vid: Bike in Tweed; deltagande vid Gärdesloppet; medlemsmöten varav ett i Knivsta 
där Mats Öfverbergs cykelsamling visades samt Uppsala Vintage Biking och Bike 
in Tweed Umeå. Det är ju så det ska se ut och vi sätter nu vårt hopp till att fortsatt 
vaccinering tar oss ur denna evenemangens medeltid…

Under 2019 har styrelsen sammanträtt 6 gånger, 2020 5 gånger och 2021 5 
gånger. Möten har skett via telefon och videochattar. Arbetsgruppen för Bike in 
Tweed har träffats ett antal gånger under 2020 och 2021 samt ofta under 2019 
då arrangemanget genomfördes senast. Möten har framför allt gällt arrangemangs 
genomförande eller inte, driften av våra sociala forum, hemsidan och registret. 

Då föreningen konstaterat att webkompetens måste tas in externt har offerter för 
renovering begärts in med blandat resultat, ofta dyra och svårutlästa. Kommande 
styrelse har en utmaning i att reda ut en stabil och priseffektiv lösning. 

På detta årsmöte avslutar jag mitt ordförandeskap sedan 2012. Det känns naturligt-
vis lite tråkigt att göra detta med två års stiltje som Grand Finale…  …men nu får å 
andra sidan en ny ordförande och styrelse chansen att göra en nystart som känns. 
Helt klart längtar våra medlemmar efter den typen av aktiviteter vi är vana vid.

Verksamhetsberättelse 2019–2020
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Omsättningstillgångar
20 000,0020 000,000,001790     Övriga förutbetalda kostnader och upplupn...
2 500,002 500,000,001910     Kassa

255 696,51-20 447,13276 143,641920     PlusGiro
278 196,512 052,87276 143,64S:a omsättningstillgångar

278 196,512 052,87276 143,64S:A TILLGÅNGAR

Eget kapital
-165 331,64-13 390,83-151 940,812060     Eget kapital

0,0022 480,00-22 480,002070     Jubileumsfond
-9 984,873 405,96-13 390,832098     Vinst eller förlust från föregående år

-175 316,5112 495,13-187 811,64S:a eget kapital

Avsättningar
-80 000,000,00-80 000,002220     Pågående projekt

0,006 740,00-6 740,002230     Avsättning för årsmöte
-22 480,00-22 480,000,002240     Jubileumsfond

-102 480,00-15 740,00-86 740,00S:a avsättningar

Kortfristiga skulder
-400,001 192,00-1 592,002972     Förutbetalda medlemsavgifter
-400,001 192,00-1 592,00S:a kortfristiga skulder

-278 196,51-2 052,87-276 143,64S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

1(1)BL Bokslut 2019.3.109 2021-05-18
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802403-2479
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Balansrapport
20191231Förändring20190101
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Rörelsens intäkter
26 150,00-2 425,0028 575,003110     Bike in Tweed deltagaravgifter
19 100,001 400,0017 700,003120     Matintäkter Bike in Tweed
20 000,0020 000,000,003130     Sponsring Bike in Tweed
9 000,009 000,000,003131     Sponsring Uppsala Vintage Biking

14 955,00-21 676,0036 631,003901     Medlemsavgifter
89 205,006 299,0082 906,00S:a rörelsens intäkter

Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster
0,004 498,00-4 498,004010     Inköp material och varor

-41 037,70-16 932,70-24 105,004110     Bike in Tweed kostnader
-629,00-629,000,004111     Uppsala Vintage Biking kostnader

-24 000,00-4 000,00-20 000,004120     Matkostnader Bike in Tweed
-65 666,70-17 063,70-48 603,00S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta tjänster

23 538,30-10 764,7034 303,00BRUTTOVINST

Övriga externa kostnader
-203,00-203,000,005020     Uppvaktning

-1 131,00-1 131,000,005420     Programvaror
-1 763,43-1 763,430,005430     Webb

0,002 272,00-2 272,005460     Förbrukningsmaterial
-3 000,000,00-3 000,005470     Sydsvanska

-832,50-832,500,005610     Resekostnader
39,005 990,53-5 951,535611     Medlemsmöten

-430,00221,00-651,005690     Styrelsemöten
-297,00-297,000,006110     Kontorsmateriel

0,002 244,14-2 244,146230     IT & Internet
-3 875,50-1 709,50-2 166,006250     Postbefordran

-884,002 814,00-3 698,006570     Bankkostnader
-816,00113,50-929,506580     Swish
-360,00-360,000,006990     Övriga externa kostnader

-13 553,437 358,74-20 912,17S:a övriga externa kostnader

9 984,87-3 405,9613 390,83RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

9 984,87-3 405,9613 390,83RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

9 984,87-3 405,9613 390,83RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER

9 984,87-3 405,9613 390,83RESULTAT FÖRE SKATT

9 984,87-3 405,9613 390,83ÅRETS RESULTAT

1(1)BL Bokslut 2019.3.109 2021-05-18

CYKELHISTORISKA FÖRENINGEN
802403-2479
Sista vernr: A221

Resultatrapport
20190101Förändring20180101
2019123120181231

Bokslut 2019 – Resultatrapport



Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13

Omsättningstillgångar
0,00-20 000,0020 000,001790     Övr förutbetalda kostn och upplupna int

2 500,000,002 500,001910     Kassa
267 473,3011 776,79255 696,511920     PlusGiro
269 973,30-8 223,21278 196,51S:a omsättningstillgångar

269 973,30-8 223,21278 196,51S:A TILLGÅNGAR

Eget kapital
-175 316,51-9 984,87-165 331,642060     Eget kapital

7 923,2117 908,08-9 984,872098     Vinst eller förlust från föregående år
-167 393,307 923,21-175 316,51S:a eget kapital

Avsättningar
-80 000,000,00-80 000,002220     Pågående projekt
-22 480,000,00-22 480,002240     Jubileumsfond

-102 480,000,00-102 480,00S:a avsättningar

Kortfristiga skulder
-100,00300,00-400,002972     Förutbetalda medlemsavgifter
-100,00300,00-400,00S:a kortfristiga skulder

-269 973,308 223,21-278 196,51S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

1(1)BL Bokslut 2020.5.102 2021-05-18

Cykelhistoriska föreningen
802403-2479
Sista vernr: A30

Balansrapport
20201231Förändring20200101

Bokslut 2020 – Balansrapport



Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13

Rörelsens intäkter
0,00-26 150,0026 150,003110     Bike in Tweed deltagaravgifter
0,00-19 100,0019 100,003120     Matintäkter Bike in Tweed
0,00-20 000,0020 000,003130     Sponsoring Bike in Tweed
0,00-9 000,009 000,003131     Sponsring Uppsala Vintage Biking

2 145,09-12 809,9114 955,003901     Medlemsavgifter
2 145,09-87 059,9189 205,00S:a rörelsens intäkter

Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster
-2 459,0038 578,70-41 037,704110     Bike in Tweed kostnader

0,00629,00-629,004111     Uppsala Vintage Biking kostnader
0,0024 000,00-24 000,004120     Matkostnader Bike in Tweed

-2 459,0063 207,70-65 666,70S:a kostn varor, mtrl och vissa köpta tjänster

-313,91-23 852,2123 538,30BRUTTOVINST

Övriga externa kostnader
0,00203,00-203,005020     Uppvaktning

-1 251,00-120,00-1 131,005420     Programvaror
-1 637,50125,93-1 763,435430     Webb

0,003 000,00-3 000,005470     Sydsvanska
0,00832,50-832,505610     Resekostnader
0,00-39,0039,005611     Medlemsmöten
0,00430,00-430,005690     Styrelsemöten
0,00297,00-297,006110     Kontorsmateriel

-3 250,00625,50-3 875,506250     Postbefordran
-954,80-70,80-884,006570     Bankkostnader
-516,00300,00-816,006580     Swish

0,00360,00-360,006990     Övriga externa kostnader
-7 609,305 944,13-13 553,43S:a övriga externa kostnader

-7 923,21-17 908,089 984,87RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-7 923,21-17 908,089 984,87RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER

-7 923,21-17 908,089 984,87RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER

-7 923,21-17 908,089 984,87RESULTAT FÖRE SKATT

-7 923,21-17 908,089 984,87ÅRETS RESULTAT
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Undertecknad revisor har granskat CykelHistoriska Föreningens räkenskaper 

och förvaltning under verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

Räkenskaperna har befunnits vara i god ordning för perioden.

Jag tillstyrker att årsmötet godkänner räkenskaperna och att balans- och resultat-

räkningen för samma tidsperiod fastställes samt att styrelsen beviljas ansvars-

frihet för ovan angiven period.

Älvsjö 2021-06-10  

Peter Krume

Revisionsberättelse verksamhetsåret 2019

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13



Undertecknad revisor har granskat CykelHistoriska Föreningens räkenskaper 

och förvaltning under verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Räkenskaperna har  befunnits vara i god ordning för perioden.

Jag tillstyrker att årsmötet godkänner räkenskaperna och att balans- och resultat-

räkningen för samma tidsperiod fastställes samt att styrelsen beviljas ansvars-

frihet för ovan angiven period.

Älvsjö 2021-06-10  

Peter Krume

Revisionsberättelse verksamhetsåret 2020
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Omval 2 år:
Thomas Wallblom 2 år 
(ordförande)

Omval 1 år:
Andreas Bengtsson

Valberednings förslag till styrelse

för Cykelhistoriska Föreningen

Nyval 2 år:
Peter Krume (kassör)
Mats Öfverberg
Ulrik Sjöberg

Nyval 1 år:
Mattias Holgersson
Jochen Fritz

Valberednings förslag till styrelse

för Cykelhistoriska Föreningen

Cykelhistoriska föreningen 
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Nyval revisor 2 år:
Tell Hermansson

Valberednings förslag på revisor

för Cykelhistoriska Föreningen

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13



Den nya styrelsen kommer så småningom att annonsera sina 
planer men att få igång det Cykelhistoriska Registret ligger på 
priolistan enligt tidigare plan. 

När pandemin släpper sitt grepp om evenemangens värld 
 kommer föreningen att återgå till normal aktivitet. Vi kommer att 
delta i andra föreningars arrangemang samt skapa egna både i 
Stockholm och på lokal nivå.

Normalt brukar vi få se Gärdesloppet, Uppsala Vintage Biking, 
 Sektion Syds vårcykling och Bike in Tweed på schemat. I år 
kommer dock det planerade 10-årsjubileumet för Bike in Tweed 
att skjutas fram ytterligare ett år. 

De enda fysiska träffar som planerats 2021 (hittills) blir Andreas 
Bengtssons cykelträff 10/7 i Nävlinge samt Cykeldagen på Tidö 
Slotts nya cykelmuseum 14/8. Vi hoppas att smittoläget då är 
på en nivå som gör att vi kan ses i större grupp med loppis, 
 visning av  muséet och gemensam lunch. 

Planerad verksamhet under 2021–2022

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13



Nyval valberedning 1 år:
Mikael Granberg
Stina Svensson

Valberednings förslag till ny valberedning

för Cykelhistoriska Föreningen

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13



• Ändringar för att spegla nuvarande praxis

• Förutom rent språkliga ändringar rör det 1, 4 och 6 
paragraferna

• Ändring fordrar två årsmöten

• Steg 1: Ändringen godkändes vid årsmötet 2019

• Steg 2: Beslut idag

Förslag till ändring av stadgarna  – bakgrund

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13



Paragraf 1: Allmänt

Cykelhistoriska Föreningen är en ideell förening av per-
soner med intresse för äldre cyklar. Föreningens målsätt-
ning är att främja intresset genom att ge möjligheter för 
medlemmarna till utbyte, försäljning och köp av cyklar 
och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, 
 litteratur o. dyl., i övrigt sörja för en god kontakt genom 
epost och sociala medier samt att samverka med andra 
organisationer  för cykelintresserade.

Paragraf 2: Styrelse

Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt 
 ordinarie ledamöter av ett antal så att styrelsen  består av 
minst 5 personer. 

Styrelsen skall sammanträda vid behov.

Paragraf 4: Årsmöte

• Kallelse till årsmötet skall på lämpligt sätt tillkännages 
för medlemmar senast en månad dessförinnan.

• Årsmötet utser också en revisor som skall granska 
 Föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper.

• Beslut om ändring av Föreningens stadgar skall för att 
vara gällande fattas av årsmöte med ¾ dels majoritet 
av de närvarande. Vid beslut om Föreningens upplös-
ning skall innestående medel disponeras enligt beslut 
vid det sista årsmötet.

Cykelhistoriska föreningen 

Årsmöte 2021-06-13

Förslag till ändring av stadgarna



Stadgar för CYKELHISTORISKA FÖRENINGEN 
bildad den 11 januari 1997 

 

1. Allmänt 
Cykelhistoriska Föreningen är en ideell förening av personer med intresse för äldre cyklar. 
Föreningens målsättning är att främja intresset genom att ge möjligheter för medlemmarna till 
utbyte, försäljning och köp av cyklar och/eller delar eller till cykelhistoria anknutna tillbehör, 
litteratur o. dyl., i övrigt sörja för en god kontakt genom sociala medier samt att samverka 
med andra organisationer för cykelintresserade. 
 

2. Verksamhetsperiod 
Föreningens verksamhetsperiod är kalenderår 

3. Medlemskap 
Medlemskap erhålls genom en årligen erlagd avgift, fastställd av föreningens årsmöte. 
 
Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning. Uteslutning kan drabba medlem som 
icke fullgör sina förpliktelser gentemot Föreningen eller genom sitt handlande motverkar 
Föreningens intressen.. Erlagd avgift återbetalas ej. 
 

4. Styrelse 
Styrelsen skall bestå av ordförande och kassör samt ordinarie ledamöter av ett antal så att 
styrelsen består av minst 5 personer.  
Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte och konstituerar sig själva vid första möte därefter.  
Styrelsen skall sammanträda vid behov. Styrelsen anses vara beslutsmässig då minst 3 
ledamöter deltar. Beslut fattas enhälligt eller genom röstning med majoritetsbeslut med 
mötesordförandes röst som utslagsgivande vid lika röstetal.  
Frågor av betydande karaktär för den fortsatta verksamheten, såsom medlemsavgifternas 
storlek, ändring av stadgarna eller liknande skall av styrelsen hänskjutas till Föreningens 
medlemmar för beslut på årsmöte. 
 
 
5. Firmateckning 
Föreningens firma, plus- och bankgiro tecknas enskilt av ordförande och kassör. 

6. Årsmöte 
Föreningens årsmöte skall hållas inom fyra månader efter verksamhetsårets utgång. 
Kallelse till årsmötet skall på lämpligt sätt tillkännages för medlemmar senast en månad 
dessförinnan. 
 
Motioner från medlemmarna till årsmöte skall inlämnas till styrelsen senast två veckor före 
årsmötet. På årsmötet skall finnas förslag på dagordning, motioner med styrelsens 
utlåtande, valberedningens förslag samt en ekonomisk och verbal beskrivning av 
föregående verksamhetsår samt förslag till årsavgift. 
 
Årsmötet utser ordförande och sekreterare för mötet, justeringsperson för protokoll 
samt rösträknare 

Kompletta stadgar efter revidering: sid 1



 2 

  
På årsmötet förrättas val i vederbörlig omfattning och överlämnas verksamhets- och 
revisionsberättelser. Vidare skall årsmöte besluta om frågor som av styrelsen hänskjutits 
därtill. 
  
Årsmötet utser också  en revisor som skall granska Föreningens verksamhet, 
förvaltning och räkenskaper. Beslut av årsmötet fattas enhälligt eller genom 
omröstning. Röstning skall var öppen och får ej ske genom ombud. Beslut genom 
röstning fattas med enkel majoritet av årsmötesdeltagarna. Vid lika röstetal gäller den 
mening som årsmötets ordförande biträder. 
 
Medlem som erlagt medlemsavgift äger röstratt. Beslut om ändring av Föreningens 
stadgar skall för att vara gällande fattas av två på varandra följande årsmöten. Vid beslut om 
Föreningens upplösning skall innestående medel disponeras enligt beslut vid det sista 
årsmötet. 
 
Vid extra årsmöte gäller vad som ovan sagts i tillämpliga delar.  
Medlem som så önskar skall efter begäran till styrelsen erhålla kopia av protokoll från 
årsmöte, extra årsmöte, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 
 
Stadgar reviderade vid ordinarie årsmöte 2019-03-16 (första beslut), samt 2021-06-13 (andra 
beslut) 
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