STYRELSEMÖTE
CYKELHISTORISKA FÖRENINGEN
Orgnr 802403-2479
Tid: Tisdag 6 april 2021 kl 18.30
Plats: Digitalt mötesrum

Närvarande: Andreas, Denny, Henrik, Mikael, Stina, Thomas

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsperson
Micke valdes till justeringsperson

3. Årsredovisning
Micke börjar jobba med detta och stämmer av med Peter Krume (dvs vår revisor) gällande
datum när detta senast måste vara klart. Tar kontakt med redovisningskonsult för det tekniska.
Styrelsen har som målsättning att årsredovisningen ska vara klar senast 1 maj.

4. Årsmöte
DIgitalt årsmöte för 2020 och 2021 planeras äga rum kl 14 söndagen den 13 juni.
Henke undersöker vilket verktyg, inkl stöd för omröstning, vi ska använda då.
Micke lägger upp hemsida för anmälan (på liknande sätt som planerades inför förra året).
Micke och Henke tar hand om utskick (elektroniskt och med vanlig post).
Micke tar frågan om medlemsavgift med revisor Peter. Beslut om detta tas nästa möte.
Årsmötesutskicket behöver tydligt beskriva situationen gällande problem att hitta ny
styrelse.

5. Valberedning
Thomas är intresserad av att ta över ordförandeskapet och snackar med Martin om det.
Även Andreas och Denny kan tänka sig att fortsätta som ledamöter.

6. Föreningens framtida konstellation
Vi förordar att föreningen fortsätter i nuvarande form.
7. Ekonomi
Det finns för tillfället 264000kr i kassan för nästa styrelse.
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8. Bike in Tweed
Henrik tar fram ett förslag för hur årets Bike in Tweed ska arrangeras, efter diskussion med
övriga arrangörsgruppen.

9. Vårt Cykelhistoriska register
Håkan Södergren, Uppsala, har visat intresse för att driva denna fråga. Thomas kontaktar
honom.

10. Aktiviteter
Tidö vill ha med oss på aktivitet i slutet av sommaren, preliminärt bokat 14 augusti. Vi
planerar att bjuda in till detta i samband med årsmötet.
11. Nästa möte
Nästa möte hålls 20 april kl 18.30. Stina skickar ut kallelse.
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