
Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s styrelsemöte i 
Osby den 12 augusti 2006

Närvarande:  
Lars Benjaminsson ordförande
Håkan Jönsson sekreterare
Ingvar Nilsson ledamot
Hans Hallström ledamot
Lars Olausson suppleant
Sven-Erik Frisk suppleant
Jonas Jansson redaktör

§1  Öppning:  
Ordföranden hälsar de närvarande välkomna och öppnar mötet.

§2  Dagordning:  
§1) Öppning  §2) Dagordning  §3) Protokolljustering  §4) Klubbtidning
§5) Beställning av märken  §6) Kostnadsersättningar §7) Övriga frågor
§8) Avslut

§3  Protokolljustering:  
Mötet utsåg ordföranden att jämte sekreteraren justera protokollet

§4  Klubbtidning:
Från årsmötet finns beslut om att tidningarna ”Bulletinen” och ”Stödhjulet” ska ersättas av en 
tidning med nytt neutralt namn, och på förslag fanns ”Burkslaven”. Hans Hallström föreslog 
att den istället skulle heta ”Sidvagnen”, något som mötet enades om var det bästa. Därmed 
beslutades att Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s medlemstidning heter ”Sidvagnen”.

Mötet enades om att ”Sidvagnen” under tiden fram till årsmötet 2007 ska utkomma med tre 
nummer: I mitten på oktober, i mitten av februari och i månadsskiftet april/maj. 

Oktobernumret ska innehålla information till medlemmarna om sammanslagningen, protokoll 
från årsmötets del 2 samt Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s stadgar.
Sekreteraren skickar stadgar och protokoll till redaktören.

Ingvar Nilsson skickar referat från årets Jumbo, samt information om Jumbo run 2007.

Hans Hallström skickar information om de nya besiktningsmöjligheterna



§5 Beställning av märken: 
SidvagnsEntusiasternas webbmaster Thomas Whinberg har lovat att göra den nya klubbens 
logotyper. Håkan skickar snarast upp de prototyper styrelsemötet och årsmötet enats om till 
Thomas, så att han så snart som möjligt kan slutföra loggorna.

När Thomas är färdig kommer Ingvar Nilsson att få tillgång till dem för att beställa 
klistermärken, Ingvar har kontakter som kan göra dem till ett bra pris. Mötet beslutade att i 
först skedet låta trycka upp 400 styck.
Även tygmärken och tröjor diskuterades, men mötet beslutade vänta till våren, då en ny 
omgång medlemsavgifter strömmat kommit in.

§6 Kostnadsersättningar:
Fastställande och fördelning av kostnadsersättningar bordlades till efter april 2007, då vi 
har en bättre uppfattning om vilka utgifter vi haft. Ramen för kostnadsersättningarna 
fastställdes på styrelsemötet den 2006 06 17 till max 10 000 kr.

§7 Övriga frågor: 
Önskemål framfördes om att redaktören för ”Sidvagnen” får en e-postadress på SVEA:s 
domän. Mötet enades om att redaktor@sidvagn.se skulle passa bra, Ingvar lovade ordna 
detta.

Ingvar uppmanade Håkan att sända protokoll och stadgar även till SVEA:s webbmaster.

Hasse meddelade att kontakterna med SFRO går oväntat trögt. Han har vid upprepade 
tillfällen erbjudit SFRO:s besiktningsmän att få komma och provkör olika väl fungerande 
sidvagnsekipage, för att få referenser på hur det normalt känns att köra sidvagnsmotorcykel. 
Hasse får då positiva svar om att de är intresserade och gärna kommer, och sedan säger de att 
”vi hör av oss”, men det händer inget mer, de har inte hört av sig än. Hasse har en svår 
balansgång med att stöta på dem, utan att han uppfattas som påflugen. Det är ytterst viktigt 
att de får referenser, risken finns att de annars underkänner ett ekipage, bara i tron att ”så här 
jävligt kan inget vara att köra”.
 

§8 Avslut:
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet: Ordförande:

Håkan Jönsson Lars Benjaminsson
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