Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s
styrelsemöte i Höganäs den 12 augusti 2017
Org.nr. 802419-4972
Närvarande styrelseledamöter:
Hans Hallström
Ordförande
Kjell-Ove Johansson
Sekreterare
Månika Sager
Kassör
Kent Johansson
Ledamot
Ingvar Nilsson
Ledamot
Patrik karlsson
Suppleant
§1

Mötet öppnas:
Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen:
Dagordningen godkändes.

§3

Årsmötet 2018:
Beslutades att hålla årsmötet i Loiterer MC:s lokaler i Falkenberg i samband med
Mini-Jumbot lördagen den 26 maj 2018. Detta innebär att vi ändrar det beslut om
datum för årsmötet som togs på årsmötet 2017.

§4

Sidvagnen:
Arbetet med tidningen fortsätter enligt tidigare beslut enligt nedan:
Tidningen kommer i november tillsammans med inbetalningskort för medlemsavgift för 2018.
Nästa nummer kommer i mars eller april och innehåller då kallelse till årsmöte och årets Jumborun. Dessutom medföljer en medlemsmatrikel.

§5

Jumbo-run:
Jumbo-run kommer att hållas i Virserum den 2018-08-11.
Preliminärt kommer 2019 års Jumbo-run att hållas i trakten av Katrineholm eller Flen.
Inför 2020 finns flera intressenter men inget är spikat ännu.
Årets Jumbo-run avlöpte väl, arrangemanget fungerade bra och Lions i Höganäs gjorde
ett bra jobb med servering. Många campade på gräsplanen vid Blå hallen.
58 deltagande ekipage varav 3 holländska, 11 tyska, 7 danska och 1 norskt.
Vi hade 119 anmälda passagerare, men det fanns också några ”Raggarbilar” som hjälpte till
så alla fick plats.

§6

Skrivelse från Christer Fournstedt:
Skrivelsen diskuterades. En del förslag kommer att genomföras.
Beslöts att sekreteraren skall författa en skrivelse som svar till Christer.

§7

Tändsticksträffen:
Några medlemmar har för avsikt att närvara i Bankeryd och skall då försöka göra reklam för
klubben om möjlighet ges.

§8

MC-mässan:
Styrelsen skall undersöka möjligheterna för medverkan på MC-mässan i Göteborg och
eventuellt Elmia-mässan i Jönköping.
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§9

Ove Gustavsson:
Hans Hallström meddelade att Ove Gustavsson fyller 80 år.
Beslutades att Hans skall uppvakta med blommor från klubben eftersom Ove Gustavsson
under många år varit drivande i Sidvagnsklubben.

§10 Övriga frågor:
Månika rapporterade att ekonomin är god.
Patrik har tagit fram en informationsskrift om klubben som kan delas ut till intresserade.
Medtages för utdelning på Tändsticksträffen.
Patrik har kontroll på var informationsmateriel för klubben finns.
Kjell-Ove skall undersöka möjligheterna för införskaffande av Beach-flaggor att använda
på mässor och andra arrangemang.
Dieter Brolund skall tillfrågas om han kan tänka sig att vara behjälplig som
teknisk rådgivare tillsammans med Hans Hallström.
Detta eftersom han arbetar på bilprovningen och är väl insatt i bestämmelser
angående registrering av fordon.
§11 Mötets avslutande:
Ordförande Hans Hallström avslutade mötet och tackade för visat intresse

Vid protokollet

Ordförande

………………………….
Kjell-Ove Johansson

………………………...
Hans Hallström
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