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Protokoll
Fört vid möte med styrelsen för Brämhults Cykloider den 9/2 2007.
Närvarande: Johannes Adolfsson (ordf), Lars-Åke Green (sekr), Niklas Kettil ( kassör) och Per
Thuresson (vice ordf).
1. Mötet öppnas
Föreningens ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Föredragningslista. Mötet godkände förslag till föredragningslista (bilaga 1) med tillägg
(punkt 13).
3. Val av presidium. Till ordförande för mötet valdes Johannes A. Till sekreterare valdes Lars
Åke G. Till justeringsman valdes Per T och till rösträknare valdes Niklas K
4. Årsmöte. Mötet beslöt att årsmöte ska hållas lördag den 10/3 kl 19.00 hos Niklas K i
Dalsjöfors. Efter årsmötet avnjutes lättare förtäring och medhavd öl. Niklas visar sina bilder
från Tour de France 2006. Förslag till fördragningslista diskuterades. Beslöts att kallelse
mailas ut till medlemmar senast den 17/2.
5. Blogg. Beslöts att ta reda på om intresse finns hos medlemmarna. Frågan tas upp på årsmötet.
6. Webb. Länkar till medlemmars hemsidor samt köp och säljsidor diskuterades. Frågan tas upp
på årsmötet.
7. Medlemsavgift 07. Alla som är anmälda till VR 07 betalar medl.avg, samt förstås övriga
intresserade. Beloppet samma som 2006.
8. Turbeskrivningar, kartor. Beslöts att använda ”www.bikely.com” för att göra de kartor som
ska ligga med i turbeskrivningarna. Johannes informerar på årsmötet.
9. Klubbdress. Intresseanmälan på årsmötet. Erik Bresky ordnar underlag, bilder, prisuppgift
mm. till årsmötet.
10. PBP. Paris-Brest-Paris. Johannes informerar på årsmötet.
11. Vätternrundan 07, transport mm. Samåkning bör kunna ordnas.
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12. Söndagsturerna, fartgrupper? Först när antalet cyklande medlemmar blir fler kan det bli
aktuellt med fartgrupper.
13. Övriga frågor. Beslöts att undersöka om medlemmarna är intresserade av att lyssna till
föredrag av Eurosports cykelexpert Roberto Vacchi som besöker Göteborg i mars.
14. Styrelsens sammansättning. Enades om att någon ytterligare medlem bör engageras i
styrelsen.

Protokollet fört av Lars-Åke Green.
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