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Ärade medlemmar och sympatisörer i  HPV Sweden  eller 
som årsmötet nu beslutade TRAMPKRAFT – Föreningen 
för muskeldrivna fordon 
 
       
Vi har nu haft ett bra årsmöte den 3 juli 2010 i Malmö med ca 20 medlemmar 
och sympatisörer ! Bra arrangemang – stort tack Jan-Inge och Christian !  
 
Efter ”framtidsdebatten” för tre år sen fick vi nu en ny framtidsdebatt. En 
motion av Frederik van de Walle om namnbyte till TRAMPKRAFT – föreningen 
för muskeldriva fordon godkändes av årsmötet. Styrelsen kommer nu att se 
över stadgarna och anpassa dessa till det nya namnet liksom loggor mm. 
 
Framtidsdebatten kom upp genom att Jan-Inge och Christian tidigare i vår i 
styrelsen tog upp att vi borde anpassa oss till de nya medierna och kanske 
sträva efter en mer öppen förening med en kombination av sympatisörer men 
också medlemmar. 
 
Deras rapport vid årsmötet visade att vi idag har 37 betalande medlemmar men 
ca 300 sympatisörer som använder våra media.  Årsmötet tyckte också att vi 
borde hitta en ny modell med väldigt låg tröskel för dom som vill lära känna 
annorlunda cyklar av alla de slag via Cykelguiden.nu eller Cyclorama.net. Men 
sen också medlemskap som skulle ge extra fördelar.   
Årsmötet beslöt att styrelsen nu i en bred dialog med medlemmar och 
sympatisörer för den här frågan framåt till nästa årsmöte. Det blir i Stockholm 
förmodligen i slutet av maj 2011. 
 
Framtiden innehåller flera nya saker för oss bortsett från årsavgiften!  Den blir 
den samma 2010/2011  – alltså 150 kronor. GLÖM INTE att betala den !  vädjar 
årsmötet.  
 
På vårt program för det kommande  året  diskuterades och fastställdes. Här ett 
axplock : 
 

 
•  Fortsatta ”Samtal med medlemmar” i TRAMPKRAFT 
•  Marknadsföring av HPVS cykelpolitiska program 
•  Framtagning av info material bla klistermärken och ny T-tröja 
• Plan för stimulanser för alternativa cyklar – Cyclorama och Cykelguiden  



 
 

•  Nya kontakter med det nya Nationella planeringsrådet för cykling vid 
Trafikverket. 

• Nån Cykelmässa …..blir det väl… 
 

•  Samarbete med CF och TRAMPKRAFT i CFs  tidning 
• Liggcykelträffar lokalt Göteborg-Stockholm mfl 
• Tekniska Museet  - ev utställning våren 2011 
• Årsmöte i Stockholm förmodligen i maj 2011 
•  

Följande omvaldes på två år vid årsmötet – Krister Spolander, Frederik van de 
Walle och Henning Wright. Övriga sitter ett år till. Övriga omval på ett år – 
Henry Riedel – revisor med suppleant Harald Zahl;  Harald Zahl  och Klas 
Lindberg – valberedning.  
 
Styrelsen blev då den samma som förra året – så vi fortsätter ett år till !  
 
 
                                  För styrelsen i  TRAMPKRAFT 
 
Jan-Inge Ljungberg, Christian Fasth, Krister Spolander, Frederik Van de Walle,    
                            Henning Wright och Mats Nilsson 
 
 
                              genom Claes Unge - ordförande 
 
 
 
 
 
 


