
Program för HPVS’ årsmöte lördag 21 
maj 2005 
 

Plats mm 

Ruddammsbacken 41. (T-bana Tekniska högskolan, med buss åker man till 
ändhållplats för buss 43, Ruddammen). 

Övernattning har bokats i ett anslutande gästrum med 2+2 sängar natten mellan 
fredag och lördag (rumshyra 120 kr oavsett antal boende).  

 

Dagordning 

A. Välkomna (kl 0945) 
1. Bo Dellensten och Krister Spolander hälsar välkomna och orienterar om 

dagens uppläggning och praktik. 

B. Årsmötesförhandling (kl 1000-1045) 

2. Årsmötets öppnande med fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst samt 
fastställande av röstlängd 

3. Val av mötesordförande  

4. Val av mötessekreterare  

5. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet  

6. Godkännande av dagordningen  

7. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för 
verksamhetsåret 

8. Behandling av revisorernas berättelse för samma tid 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning för samma tid 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under samma tid 

11. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen 

12. Fastställande av årsavgifter 

13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer 

14. Val av ordförande 

15. Val av styrelseledamöter 
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16. Val av styrelsesuppleanter 

17. Val av revisor 

18. Val av valberedning 

19. Övriga frågor 

 

C. Diskussion om HPVS’ verksamhet (kl 1100-1230) 
20. Föreningens målsättning, marknadsföring, medlemsvärvning, sponsring mm. 

Olaf Johansson inleder. 

21. Föreningens information utåt och inåt. Hemsidan, Trampkraft, nyhetsbrev, 
diskussionsfora osv. Jan-Inge Ljungberg inleder.  

22. Designtävlingen HPVS’ t-tröja. Mats Nilsson presenterar vinnaren. 

 

D. Lunch (kl 1300-1400) 
Lunchen äger rum på förbokad restaurant på Djurgården eller på vägen dit. Transport 
sker per cykel, helst liggande.  

Någon av dessa är aktuella: Blå Porten, Wärldshuset Ulla Winbladh, Rosendals 
Wärldshus eller Prinsens Kök. Andra förslag? 

 

E. Presskonferens med defilering på Djurgården (kl 1400-1600 ca) 
Vi inleder med en presskonferens på lämpligt ställe på Djurgården (förslagsvis 
Galärparken). Journalister bereds tillfälle att lägga sig ner. 

Därefter kör vi några varv runt Djurgården och visar upp oss. Med tillräckligt många 
liggcyklar skapar vi en visuell chock som nollåttorna inte kommer att glömma.  

 

F Smärre aktiviteter här och var under dagen 
Olof Johansson håller i smärre aktiviteter i lämpliga pauser under dagens lopp, 
exempelvis: 

- Originellaste (medförda) hpv:n 

- Bästa HPV-innovationen 

- Litet manöverprov (slowrace) 

- Ljusbilder från cykelresan till Heidelberg 1947 

 

 


