
Protokoll fört vid   Svenska Sidvagnsklubben   
SVEA:s styrelsemöte i Mölndal den 11 
augusti 2007

Närvarande:  
Lars Benjaminsson ordförande
Håkan Jönsson sekreterare
Ingvar Nilsson ledamot
Hans Hallström ledamot
Lars Olausson suppleant

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

§2  Dagordning:  
§1) Öppning  §2) Dagordning  §3) Protokolljustering  §4) Hemsidan
§5) Försäljning av märken  §6) Informationsblad §7) Övriga frågor
§8) Avslut

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

§4 Hemsidan 
SVEA:s webbmastern Månika Sager, har av privata orsaker inte haft möjlighet att 
fullfölja sitt uppdrag med att uppdatera klubbens hemsida. Sidan har därför varit 
oförändrad en längre tid, med påföljd att mycket av informationen är inaktuell.
Ingvar Nilsson erbjöd sig att stötta Månika med att snarast få sidan uppdaterad.

§5 Klubbmärken
Merparten av SVEA:s klubbdekaler förvaras hemma hos Ingvar Nilsson. Han ställde 
frågan till mötet om vad som ska göras med dekalerna. Mötet beslutade att 
dekalerna ska finnas tillgängliga för försäljning. Ingvar åtog sig att hantera 
försäljningen av dekalerna.

Förslag väcktes om att trycka upp ytterligare en dekal med texten” Utan motorcykeln 
stannar sidvagnen”. Mötet beslutade dock att lägga detta på is tills vidare.



§6 Informationsblad 
På förslag beslutade mötet att ta fram ett infoblad om Svenska sidvagnsklubben, för 
utdelning i samband med olika evenemang, och att ha till hands vid varje tillfälle man 
som SVEA-medlem får kontakt med andra sidvagnsåkare som inte är med i klubben. 

§7 Övriga frågor: 
Hans Hallström informerade om att det förekommit störningar vid besiktning av nya 
ekipage, detta trots att nya direktiv utskickats från Vägverket till samtliga av Svensk 
Bilprovnings kontrollstationer.
Bland annat tolkade en tjänsteman på stationen i Örebro direktivet om ”permanent 
montering” som liktydigt med att motorcykel och sidvagn ska svetsas samman.

Samarbetet med SFRO har inte heller gått friktionsfritt, men Hallström ska ånyo ta 
kontakt med SFRO:s representant, och göra ett nytt försök att delge vårt kunnande 
och erfarenhet av sidvagnsmotorcyklars uppförande i trafik. 

Höstnumret av Sidvagnen har presstopp den 1 september.

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

Vid protokollet: Ordförande:

Håkan Jönsson Lars Benjaminsson
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