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Bildandet av Brämhults Cykloider
Tidpunkt
Plats

2006-03-11, kl 15-18
Ekorrgränd 7

Närvarande:
Erik Bresky, Johannes Adolfsson, Per Thuresson, Sverker Palmblad.
Bakgrund
Under hösten/vintern har vi pratat om att bilda en cykelklubb för motionscyklister.
Enligt BT har vi ju redan en sådan klubb, så det är väl lika bra vi försöker spurta ifatt
tidningsverkligheten. Med april börjar den riktiga cyklesäsongen, så vårt mål är att vara
igång med klubben senast den 1/4!
Nedan följer en sammanställning av idéer och funderingar samt vilka beslut som tagits.
Vid det första mötet har vi jobbat med: struktur, att lyfta fram alla frågeställningar vi
kommer på samt att nedteckna alla bra och dåliga idéer som dyker upp. Stadgarna tar vi
itu med vid nästa möte.
Positionering av Brämhults Cykloider relativt andra cykelklubbar i Borås
I Borås finns idag två Cykelkubbar. Borås Cykelamatörer, BCA, är inriktad på
tävlingsverksamhet på svensk elitnivå inom racer, men har även ungdomsverksamhet,
främst inom MTB. Ymers Cykel-sektion bedriver både tävlings- och
ungdomsverksamhet inom MTB.
Det finns idag ingen klubb för oss motionscyklister. Denna nisch avser Brämhults
Cykloider att fylla med en klubb som har motionscykling, på i huvudsak racer, på
programmet.
Vad ska klubben heta?
Vi har kallat oss "Brämhults Cykloider" sedan 2001. När vi nu ska bli en riktig
cykelklubb diskuterades det ifall ortsnamnet Brämhult "skrämmer" bort folk från andra
stadsdelar eller från orter som Dalsjöfors. Vi kom dock fram till att behålla det
ursprungliga namnet och att kalla oss "Cykloiderna" till vardags. Vi kommer att vara

generösa om någon vill bilda undersektionen Dalsjöfors Cykloider el dyl.
Beslut: Motionscykelklubbens namn blir ”Brämhults Cykloider”.
Logotyp
Lämplig logotyp diskuterades. Vi kom fram till följande:
• Logotypen skall vara enkel och ren, lätt att trycka, skriva ut och lätt att brodera
på kläder etc.
• Hela namnet ”Brämhults Cykloider” ska vara med.
• Idéer att kombinera och leka med:
• G3- eller solekrat framhjul (ett högprofils aerohjul ger plats för namnet i
fälgen), framkrans, vevparti, kedja, logtyp liknande UCI:s.
• Känslor vi vill att logotypen ska förmedla:
• Motion, kondition, välbefinnande, kamratskap, kolfiber och fart. Sist men
inte minst ”Den underbara doften av koskit på åkrarna en vacker
vårdag.”.
• Uppdrag:
• Sverker kollar med serietecknaren Jörgen Håkansson.
• Erik kollar kontakter på Textilhögskolan mm.
• Övriga letar uppslag och exempel på logotyper vi gillar.
Devis
Förslag på devis:
Vi tränar inte för att bli ynger – utan för att bli äldre.
Det är en jättebra devis men den attraherar väl främst folk över 40 med smygande
dödsångest...
Websida
Vid mötet beslutade vi att sätta upp en Websida med avsikten att skapa en virtuell
klubblokal.
Websidan kan bla användas för:
• Att informera om vår verksamhet och verka för motionscykling,
• Att ge förslag på bra cykelturer för att hjälpa ett spirande intresse på traven,
• Att lägga ut kartor med inritade turförslag,
• Att anordna gruppcyklingar på helger etc,
• Tips om våra och andras cykelaktiviteter,
• Fixa samåkning till motionslopp,
• Sälja och köpa cykel- och motionsprylar,
• Medlemmarnas egna sidor,
• Lägga ut länksamlingar för tex tillverkare, cykelorganisationer, motionslopp,
tävlingslopp, nyhetssiter,
• Träningstips och kostråd,
• Informera om klungcykling,
• Kåserier.

Val av Webhotell
Spray har en lösning med utmärkt funktionalitet som kostar 948 kr/år inkl moms och
domänadress. De kallar det "Spray OnClickSite" och den innehåller Gästböcker,
Bloggar, Portal-lösningar, Fotoalbum, Statistikverktyg, Chat, Diskussionsforum,
Personal Organizer, Intranät och Groupware, E-handels lösningar, Support-verktyg och
E-postverktyg. Det är dock mer än vi behöver under det första året, men man måste ta
hela paketet eller inget alls.
B-one är det billigaste webhotellet som vi hittat. Det saknar mycket funktionalitet om
man jämför med tex Spray, det finns tex inga funktioner för gästböcker eller
diskussionsforum (används tex för köp & sälj). Man får gott om utrymme (500 MB), ett
obegränsat antal E-postadresser och möjlighet att ladda upp filer via FTP.
Kostnaden år 1 skulle bli:
- Uppläggningsavgift
- Månadsavgift 12*12
- Domänavgift
Summa
Moms
Totalt

115
144
95
354
89
443

Man är bunden 12 månader och måste säga upp avtalet minst 45 dagar i
förväg, annars förlängs avtalet med ett år. År 2 ökar kostnaden för
domänet med 25 kr till 120:-/år.

Beslut: Vi väljer B-one och kör det under ett år, så får vi utvärdera om vi ska byta till
ett webhotell med mer funktionaliet år två. Adressen till webhotellet är
”www.b-one.net”.
Toppdomännamn och domännamn
Toppdomän:
Vi valde mellan ”.org”, ”.se” och ”.nu”. Valet föll på ”.se”.
Domän:
Vi valde bland följande lediga domännamn: www.cykloid.se, www.cykloiderna.se,
www.bramhults-cykloider.se, samt www.brcr.se och www.bscr.se (för de som gillar
akronymer). www.bc.se funkar inte eftersom domän-namnet måste ha tre bokstäver.
Beslut: ”www.cykloiderna.se”
Stadgar
Följande dokument har skickats ut:
•
Normalstadgar för idrottsförening. Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01.
•
RFs Normalstadgar - ett rättesnöre för idrottsföreningar
•
Borås Cigarrklubbs stadgar
Det forstnämnda dokumentet gicks igenom översiktligt och vi var överens om ett antal
ändringar. Det är tex hutlöst att medlem som vill föra talan mot klubben skall tvingas
till skiljeförfarande! Vi lär även få svårt att åtminstone under det första verksamhetsåret

klara kraven vad gäller könsrepresentation.
Beslut: Vi beslutade utgå från och anpass RF:s normallstadgar, så de passar oss. Detta
underlättar om vi vill ingå i ett Specialförbund, dvs Svenska Cykelförbundet.
Föreningsbankkonto
När årsmöte hållits, stadgar och firmatecknare fastslagits och styrelse valts, registreras
ett föreningskonto med internetbank. Viss rabatt kan erhållas om Karin lägger upp
kontot i Norda.
Beslut: Johannes ber Karin lägga up föreningskontot när förutsättningarna ovan
infriats.
Verksamhetsidé
•

•

Att främja motionscykling i Borås med omnejd under trevliga och gemytliga
former samt att representera klubben på motionslopp inom och utom landets
gränser.
Att öka kunskapen om cykling och cyklelträning genom webinformtion,
studiecirklar, föredrag mm.

Poster att besätta
Vid årsmötet skall följande poster besättas:
•
•

En styrelse bestående av minst: Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare,
kassör.
Ej ingående i styrelsen: 2 st revisorer och 2 personer som valberedning, varav en
ordförande.

Medlemsavgift
Medlemsavgift skall i dagsläget finansiera Webben samt avgiften för föreningskontot.
Det bör räcka med en medlemsavgiften på 100 kr/år.
Hur mycket ska den betala som vill bli medlem under rullande cykelår?
Beslut: Medlemsavgiften sätts till 100 kr/år och justeras under året vid behov.
Ambitionsnivå
Brämhults Cykloider skall ha en angenäm ambitionsnivå ooch verka för att främja
medlemmarnas intressen, inbördes beundran (i positiv mening) och syndig pryldyrkan!
Idéer att jobba vidare med

•
•
•
•

•
•
•

Vintercykling: I den nya innomhusfriidrottshallen ”Ryahallen” finns en "200meters velodrom”. Örebro Cykelklubb anordnar vintercyklingar i en sådan.
SISU-cirklar: Genom att bedriva SISU-cirklar kan vi få vissa bidrag till vår
verksamhet och kanske ockå lära oss något på köpet.
Klubbdress: Det kanske ligger en bit in i framtiden, men med en snygg logga och
en massa Knallar i klubben så måste det väl gå att ordna!
"Sju Häraden Runt" När blir vårt eget motionslopp SHR (ej att förväxla med
Sveriges Handikappades eller Honungsodlares Riksförbund), större än
Vätternrundan?
Åsunden Runt: Vi kasnek ska öva på at återuppväcka avsomnade Åsunden Runt.
Cykelfesten: Klubben deltar i befintliga cykelfester och gör reklam för sig. Eller
också anordnar vi en egen cykelfest.
Klubblokal: Weben får tills vidare bli vår virtuella klubblokal. Brämhults
Cykloiders Cyber-klubblokal.

Kommande möten (förslag)
Förberedande möte:
Tidpunkt
2006-03-19
Plats
Ekorrgränd 3
Konstituerande möte, årsmöte:
Tidpunkt
2006-03-26
Plats
Ekorrgränd 8
Konstituerande möte, årsmöte. Alternativt datum:
Tidpunkt
2006-04-01
Plats
Ekorrgränd 8

Vid tangentbordet
/Johannes

