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Bankkonto för föreningen
Nu när det finns stadgar, styrelse etc, kan vi gå vidare och registrera ett bankkonto. Det
finns två lämpliga alternativ att välja på:
1. Ett föreningskonto med gireringsmöjligheter, två användare mm kostar 370:-/år.
Varje giro kostar 1,50 kr. Kontot nås via Internet.
2. Vanligt sparkonto med Internetbank är gratis. Det går ej att girera till kontot,
däremot kan man göra överföringar från andra konton/banker och betala giron.
Beslut:
Johannes ber Karin öppna ett vanligt sparkonto i kassörens namn. Kontot skall
användas för att medlemmarna skall kunna sätta in medlemsavgiften samt för att betala
ut ersättningar för andra medlemmars utlägg. Kontot fungerar som ett vanligt
internetbankskonto. Kortet med skrapkoderna delas så att ordföranden har några
reservkoder vid semestrar etc.
Så länge föreningen består av färre än 100 medlemmar så följer vi upp vilka som har
betalat genom att varje medlem betalar in årsavgiften plus medlemsnumret i ören. Om
årsavgiften är 100:- så skall medlem med medlemsnummer 27 således betala in 100,27
kr. Kassören kan då enkelt följa upp vilka medlemmar som har betalat, trots att man ej
kan lämna meddelanden (annat än i mycket begränsad omfattning) när man betalar via
internetbank. Totalt kostar detta medlemmarna ca 50 kr per år istället för 370 kr per
år, som ett Föreningskonto kostar.

Medlemsförteckning
Beslut:
Pelle åtar sig att ta hand om medlemsförteckningen och uppdatera denna. Johannes
skickar en uppdaterad medlemsförteckning till Pelle som även kollar om Niklas
uppdaterat något i den han har.
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Webben
Den genomsnittliga reaktionen bland den cyklande allmänheten är att Webben är snygg
och lättanvänd, men kanske lite tunn. Följande förbättringar prioriteras.
Träningsrundor
Vi har tidigare beslutat att vi ska lägga ut beskrivningar av träningsrundor av olika
längd och svårighetsgrad. Nedan tar vi beslut om en standard för hur dessa
beskrivningar skall se ut.
Dokumentet:
•
Dokumentet utgår från en gemensam mall och sparas i Word-format. Därmed
kommer alla vägbeskrivningar att se lika dana ut. Pelle åtog sig att göra mallen i
Word.
•
Sidans marginaler är vänster 2 cm, höger 1 cm, uppe 1 cm och nere 1,5 cm.
Därmed klarar alla kända och utanför muséer i bruk varande, skrivare att skriva
ut sidan utan krångel.
•
Den övre halvan av sidan disponeras för Rubrik och de beskrivande texter som
nämns nedan. Texten läggs in i två spalter för ökad läsbarhet.
•
Den undre halvan av sidan består av kartan i A5-format (tänk på
sidmarginalerna).
•
Vid behov kan en andra sida läggas till och består då av kartan i A4-format.
•
Mallen skall finnas att hämta hem från Webbsidan så att även andra medlemmar
eller besökare kan skicka in sina favoritrundor. Dokumentet ska kunna mailas in
till en klickbar mailadress som heter cykelrundor@bramhults-cykloider.se.
Adressen går till Pelles mailadress. Inskickade rundor bedöms utifrån
publiceringsvärde och befinns OK så redigeras de så att de följer standarden.
•
Filhantering på Webbservern:
•
Direkt under roten läggs ett bibliotek med namnet ”rundor”. Därunder läggs
ett bibliotek med rundans namn tex ”od”. I detta bibliotek läggs alla filer
som hör till rundan.
•
Samtliga cykelrundor skall sparas på Webbservern i Word-format, så att vi
vid behov kan ändra i originalfilen.
•
Varje runda sparas även ner i PDF-format och det är denna fil vi lägger upp
på Webben.
•
Kartan sparas på Webbservern i vektorformat, om sådant finns, annars enbart
i JPG- eller GIF-format. Storleksmässigt skall de passa in på en A5respektive A4-sida. Kartans namn ska överstämma med rundans, tex ”odrundan-A5.jpg”.
•
Hela sökvägen för dokumentet blir mao:
•
”www.bramhults-cykloider.se/rundor/od/od-rundan.pdf”
Kartor:
•
•

Lars-Åke letar upp lämplig grundkarta, där vi kan rita in våra turer samt
producerar kartmaterial till rundorna ovan.
Kartorna görs i två storlekar, A5 och A4.

Beskrivning av rundor:
Följande punkter skall vara med på alla beskrivningar i punktform:
•
Namn på rundan
•
Längd i kilometer
•
Stigning i meter och meter per kilometer. Tex: Blidsbergsrundans 625 m
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•
•
•

stigning på 100 km ger 6,25 m stigning per kilometer. Vätternrundans 1350 m
stigning på 300 km ger 4,5 m stigning per kilometer. Vi får ett bra jämförelsetal.
Fikastopp: Belägenhet, fikets namn, telefonnummer och ev www-adress.
Söndagsöppna butiker/mackar: Belägenhet, butiksnamn, telefonnummer och ev
www-adress.
Anmärkning: tex ”På Hornborgarsjörundan är ???-macken i orten ???, det enda
stället där du kan fylla på flaskan förutom på toaletten vid Hornborgasjön.

Vägbeskrivning mm:
•
Första raden innehåller i princip bara namnet på de orter som man åker igenom.
•
Sedan följer en närmare vägbeskrivning.
•
Sevärdheter eller annat intressant nämns.
Arbetsfördelning, cykelrundebeskrivningar:
• Pelle: Hökerumsrundan, Dalsjöfors, Od.
• Sverker: Äsperedsrundan, Åsunden runt (banvall + alternativet Komskälet).
• Lars-Åke: Blidsbergsrundan, Seglora.
• Nilkas: väljer några lämpliga rundor att beskriva.
Medlemssidan
Beslut:
•
•
•
•

Vi beslöt behålla medlemssidan och lägga in de medlemmar vi får in efter
”värvningskampanjen” nedan.
Det är dags att fråga de som varit med och kört på våra rundor, om de vill bli
medlemmar. Lämpligt tillfälle är nästa söndag samt en mailomgång.
Pelle kollar med samtliga om det är OK att lägga ut namnet och mailadressen
på hemsidan.
OBS! Vi lägger aldrig ut någons riktiga mailadress utan en adress liknande
johannes@bramhults-cykloider.se. Mailservern vidarebefordrar sedan mailet
till den adress mailadministratören (Johannes) angivit
”johannes.adolfsson@home.se”.

Länksida
•
Länksidan bör byggas ut. Det är dock viktigt att vi delar in den i ett antal
kategorier och har kanske max 10 bra länkar per kategori. Risken är annars att
det blir sida upp och sida ner med länkar som vi inte hinner kolla att de fungerar.
•
Förslag på kategorier: Cykelhandlare i Borås-trakten, Internetbutiker,
Cykelklubbar, Cykelsiter, Media-Tidningar&TV, Träningstips.
•
Förslag på nya länkar:
•
Sverker skickar länk till länksida med Internetbutiker
•
Lars-Åke skickar länk till sida med watt mm
•
Länkar till sidor som skriver om cykling Procykling, CykelNytt,
•
Träningstips
Beslut:
Länksidan förbättras i enlighet med intentionerna ovan. Samtliga skickar sina förslag
till Johannes som sammanställer.
Vid tangentbordet
Johannes Adolfsson
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