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Protokoll fört vid Svenska Sidvagnsklubben SVEA:s 
styrelsemöte i Virserum den 11 augusti 2018 
Org.nr. 802419-4972 
 
Närvarande styrelseledamöter: 
Hans Hallström Ordförande 
Kjell-Ove Johansson Sekreterare 
Månika Sager  Kassör 
Dieter Brolund Ledamot 
Ingvar Nilsson  Ledamot 
Patrik karlsson Suppleant 
Holger Lundahl Suppleant 
 
 
§1 Mötet öppnas: 
 Ordförande hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Dagordningen: 
 Dagordningen godkändes. 
 
§3 Årsmötet 2019: 
 Beslutades att hålla årsmötet i Loiterer MC:s lokaler i Falkenberg i samband med 
 Mini-Jumbot lördagen den 25 maj 2019. Kallelse till mötet skall finnas i Sidvagnens 
 vårnummer för att vara ute i tid inför mötet. Dessutom skall information finnas på hemsidan. 
 Sekreteraren skall se till att detta sker. 
  
§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 april och innehåller då kallelse till årsmöte och årets Jumbo-run. 
Dessutom medföljer en medlemsmatrikel. Tidningen skall innehålla en ordförandespalt. 
Manusstopp för tidningen är 1 oktober resp 1 april. 

  
§5 Jumbo-run: 

Jumbo-run kommer att hållas i Katrineholm den 2019-08-03. 
Inför 2020 finns flera intressenter men inget är spikat ännu. 
Årets Jumbo-run avlöpte väl, arrangemanget fungerade bra. 46 ekipage deltog men det fanns 
inte passagerare till alla. FUB och kommunerna borde kunna ställa upp bättre och anmäla 
deltagare. Även sidvagnsåkare uppmanas att anmäla sig eftersom det underlättar planeringen. 
 

§6 Revisionsberättelse för Jumbo-run: 
Eftersom revisionsberättelsen inte fanns tillgänglig på årsmötet fick styrelsen i uppdrag att  
behandla denna på styrelsemöte. Revisionen behandlades och bedömdes vara helt i sin ordning. 
Revisionsberättelsen godkändes därför. 
 

§7 Stadgeändringar: 
Ingvar Nilsson har tagit fram ett förslag till ändring av stadgarna. Förslaget gicks igenom och 
det beslutades att Ingvar Nilsson renskriver förslaget för att därefter läggas fram på nästa 
årsmöte som en proposition från styrelsen. Det färdiga förslaget skall skickas runt till styrelsen 
för godkännande innan det slutgiltigt fastställs. Förslag att stadgeändringen läggs in som 
punkt 11 i dagordningen för årsmötet.  
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§8 Hemsidan: 
Patrik anser sig ha tillräckligt med arbete som Jumbo-run samordnare och vill därför överlåta 
ansvaret för hemsidan på någon annan. Han har ett förslag på ansvarig som dessutom är 
tillfrågad. Patrik lämnar uppgifter till valberedningen så dom kan genomföra sitt uppdrag. 
Överlåtandet kommer att ske på årsmötet 2019. 
Dieter har åtagit sig att sammanställa regler för registrering av sidvagnsekipage som kan  
läggas ut på hemsidan. 

 
§9 Övriga frågor: 
 Månika rapporterade att ekonomin är god. 
 Kontot på Länsförsäkringar Saldo: 8.200:27 kr. 
 Kontot på SBAB Saldo: 90.234:05 kr. 

Mässor diskuterades. Det som bedömdes ge mest PR för klubben är mässan i Göteborg som 
genomförs vartannat år. Även den mässan som genomförs i Stockholm torde kunna vara aktuell 
eftersom det inte är samma publik. Dock blir det svårare att genomföra då vi saknar 
medlemmar inom rimligt avstånd som kan hjälpa till på Stockholms-mässan. 

 
§10 Mötets avslutande: 
 Ordförande Hans Hallström avslutade mötet och tackade för visat intresse 

 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
………………………….   ………………………... 
Kjell-Ove Johansson   Hans Hallström 
 


