
Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s 
styrelsemöte i Virserum den 10 augusti 2013 
 
Närvarande: 
Hans Hallström Ordförande 
Kjell-Ove Johansson Sekreterare 
Månika Sager  Kassör 
Roger Rundblad Ledamot 
 
§1 Mötet öppnas: 
 Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Utskick: 

Beslutades att fortsätta med utskick till registrerade sidvagnsägare inför Jumbo-run. 
 
§3 Ekonomi: 

Behållningen på bank är för dagen 67.984:95 kr och i kontantkassan 142:- kr. 
 
§4 Jumbo-run: 

48 sidvagnsekipage deltog på årets Jumbo-run. Enligt obekräftad uppgift gick det jämt upp med 
antal ekipage och antal åkande. Rundan som kördes gick på trevliga vägar, med ett uppehåll i 
Målilla hembygdspark för fika och underhållning. Vädret var bra under hela dagen och inte 
förrän på söndagens morgon kom det några få stänk. Nästa års Jumbo-run kommer att köras i 
Höganäs. 

 
§5 Årsmöte: 

Nästa årsmöte är preliminärt planerat att hållas i Hofterup i Skåne helgen före midsommar 2014. 
Vi jobbar vidare med arrangemanget tillsammans med arrangörerna på plats. 
 

§6 Märken: 
 Rapporterades att tygmärkena är klara och har börjat säljas. 
 Önskemål har framkommit om en dekal med texten ”Om man skiter i var man är kan man aldrig 
 åka vilse”. Kjell-Ove undersöker möjligheterna. 
 
§7 Tidningen: 
 Jonas har fått ett anbud på tryck av A4-format på tidningen men eftersom han fick förhinder att 
 komma på mötet saknas underlag för beslut i ärendet. 
 
§8 Hemsidan: 
 Facebook-sidan är enbart till för betalande medlemmar och kan inte nås av utomstående. 
 Månika sköter om att detta fungerar. 
 Hemsidan bör uppdateras och gammalt material tas bort. Kontakta Patrik för åtgärd. 
 
§9 Jumbo-run-samordnare. 
 Ingvar har sagt sig vilja bli ersatt på denna post. Det förefaller som vi har hittat en lösning som 
 vi tror på genom att Holger Lundahl delar ansvaret med Anneli Fournstedt. Detta övertagande 
 kommer att ske gradvis så att Ingvar har ansvaret fram till Jumbot i Höganäs 2014. 
 
§10 Mötets avslutande: 
 Ordförande Hans Hallström avslutade mötet och tackade för visat intresse. 
 
 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
………………………….   ………………………... 
Kjell-Ove Johansson   Hans Hallström 
 


