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Närvarande ca 35 medlemmar. 
 

1. Mötets öppnande 
Föreningens ordförande Henrik Jacobsson öppnade årsmötet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare 
Till mötesordförande valdes Henrik Jacobsson. Till sekreterare för mötet 
valdes Lars-Åke Fredberg. 

        
3. Kallelse 

Utsänd kallelse godkändes av mötet. 
 
 

4. Val av justerare och vid behov rösträknare 
Gert Ekström valdes. 
 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Henrik Jacobsson redogjorde för verksamheten 2014. Ett antal evenemang 
CHF medverkat  (medv) och själv stått som arrangör (arr) 
- Prins Bertil Memorial/Gärdesloppet  (medv) 
- Nynäsgirot (arr) 
- Cykelutställning Arkitekt o Designmuseet (medv) 
- CHF-dag Conny Cykelmuseum Sköllersta (arr) 
- Bike in Tweed (arr) 
- Medlemsmöte Pelles Lusthus Nyköping (arr) 
- Månadsmöten för medlemmar (första ons i mån), (arr) 

 
6. Styrelsens ekonomiska berättelse 

Föreningens kassör redogjorde för ekonomin som är god. Sep. bilaga 
 

7. Revisionberättelse 
Föreningens revisor Peter Krume läste upp revisionsberättelsen och 
tillstyrkte ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. 

 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsafrihet för verksamhetsåret 2014. 



 
9. Val av styrelse för 2015-2016. 

Lars-Åke Fredberg redovisade valberedningens förslag inför det kommande 
året: 

 
 Två ledamöter har avsagt sig omval , Martin Fredberg och Dag Hammar. 
 
 Ny styrelse: 
 Henrik Jacobsson, omval, ordförande 2 år 

Mikael Granberg, ledamot, nyval 2 år (efter Martin Fredberg) 
Stina Svensson, ledamot, nyval 1 år, (efter Dag Hammar) 
Stefan Carlsson,suppleant, nyval 1 år (tidigare ledamot) 
Peter Segemark, supppleant, omval 1 år 
 

              Två ledamöter har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod.  
              Andreas Bengtsson och  Tell Hermansson. 

 
Årsmötet beslutade välja enligt valberedningens förslag. 

 
  10.     Val av revisorer 

Årsmötet beslutade omval av Peter Krume (ord) och Bengt Nilsson 
(suppleant) 

   
 11.     Medlemsavgift 2016 

Årsmötet beslutade oförändrad avgift 250 kr. Vid behov kan styrelsen höja 
avgiften för 2016 till 270 kr. 
 

12.      Budget och planerad verksamhet för 2016 
- IVCA 2015 14-17 maj i regi av Sydsvenska sektionen (Britt-Marie och Lars-
Erik Jonsson 
- Prins Bertil Memorial 31 maj 
- medverkan i förtrupp för Vätternrundan 12 juni 
- medverkan i Old Timer Grand Prix (Picko Troberg) i Karskoga 12-14 juni 
- Sofiero 28 juni 
- Sköllersta hos Conny 2 aug 
- Arr i Danmark under augusti. 
-medverkan i Finland i augusti 
- Pelles Lusthus i Nyköping i november 

 
13.  Val av valberedning 

Sammankallande  Lars-Åke Fredberg redovisade behov av ersättare fr o m 
nästkommande år 2016.  Årsmötet omvalde Lars-Åke Fredberg och Conny 
Pettersson. 

 
14. Motioner 

- motion från Lars-Erik Jonsson.  Orgelbunden utgivning av Velocipeden 
borde åtgärdas. Styrelsen kallar till temamöte ang  nya resurser till 
redaktionskommitten. 
 



- Publicering av mötesrapportering från både månadsmöte och årsmöten 
efterfrågas. Lovat vid tidigare tillfällen. Styreslen ser över situationen 
och lovar bättring. 

 
15.       Frågor från styrelsen till årsmötet 

Utgivningen av Velocipeden äventyras av att Mattias och Dag lämnar sina 
uppdrag. Styrelsen gör en inventering bland medlemmar om nytillskott. 
 
Medlemsmötena,s deltagande kan bli bättre. Mer lockande program och mer 
cykelturer övervägs 
 
Hemsidan behöver också förstärkning, samordning med ny teknik o sociala 
medier diskuterades.  

 
16.       Övriga frågor 
 Årsmötet kan förläggas utanför Stockholm 2016. 
 
17.      Avslutning 

Ordföranden avslutade mötet och tackade avgående ledamöter och 
redaktionsfunktionärer samt närvarande för visat intresse. 
 
 
 
 
 
Lars-Åke Fredberg   Justeras Gert Ekström 
Sekreterare 
 

 
 
Henrik Jacobsson 
Ordförande 

 
Efter mötet redovisade Britt-Marie Jonsson (Sydsvenska sektionen) planerna för 
det stora IVCA evenemanget 14-17 maj som väntas locka ca 150 deltagare från hela 
världen. 
 
Vår medverkan vid start och mål i årets Vätternrunda (50-årsjubileum) 
informerades om av Micke Granberg. 
 
Ett stort arbete har påbörjats med systematisering och skapande av en databas för 
kartläggning av medlemmarnas cyklar och annat som hör till.  Henrik Lundqvist 
illustrerade använding på nätet och samtliga häpnade över möjligheterna.  

 
    

 
 
 
 


