Till medlemmar i MCHK
Detta år är ett speciellt år med Covid-19 och Corona. De flesta av oss är dessutom i riskgruppen att
drabbas. Vi skulle inte kunna förlåta oss själva i styrelsen om någon i MCHK blir smittad på grund av
våra aktiviteter. Därför beslöt vi att ställa in årsmötet i mars och flytta till bättre tidpunkt.
Nu bedömer vi att 22 augusti kan vara en tillräckligt säker tidpunkt under förutsättning av att vi håller
oss till rekommenderade åtgärder!
Mötet kommer att hållas den lördag 22 augusti kl. 13 på motell Sjögestad. Lunch serveras från kl.
12. I Corona-tider kommer mötet att hållas utomhus. Även lunchen serveras utomhus.
Alla dokument har varit klara sedan i början av mars och finns på www.mchk.org. För de som vill kan
dokumenten beställas på papper från kansliet.
Vi vill ”egentligen” att alla medlemmar ska komma på mötet men har respekt för att många väljer att
avstå. Därför utökar vi möjligheten att ställa frågor och kommentera handlingarna via telefon, mail
eller annan valfri kanal. Vi kommer att sammanställa alla frågor och svar och publicera dem på
Facebook och på hemsidan.
Vi uppmanar också avdelningar och sektioner att gå igenom dokumenten i er egen styrelse, gärna
tillsammans med era medlemmar. Och kanske begränsa antalet deltagare på årsmötet.
Anmälan för lunch ska ske senast 17 augusti till kansli@mchk.org eller på telefon 08 260784 under
kanslitid måndagar kl. 10 till 14.
Alla är hjärtligt välkomna!!
Styrelsen

KALLELSE till årsmöte i
Motorcykelhistoriska klubben 2020
Medlemmarna i MCHK kallas härmed till ordinarie medlemsmöte (årsmöte) som äger rum den 22
augusti 2020 på Sjögestad Motell, Vikingstad, utanför Linköping. Mötet börjar kl. 13.00. Vi hoppas på
en god anslutning.
Verksamheten under 2020 kommer att innebära en konsolidering för att kunna hålla en balanserad
budget. Tidningen är även fortsättningsvis viktig samt vårt deltagande i externa aktiviteter. Detta för
att synas för våra medlemmar och rekrytera nya medlemmar.
MCHK står för en enkel picknicklunch för årsmötesdeltagarna från kl. 12.00. Lunchen serveras
utomhus eller inomhus beroende på vädret men oavsett det med avstånd. Efter mötet finns kaffe
och kaka under säkra former. För planeringens skull ber vi alla som avser att äta lunch att meddela
detta senast den 17 augusti till MCHKs kansli på telefon: 08-26 07 84 eller på mejl: kansli@mchk.org.
Kansliet är öppet måndagar kl. 10-14.
Denna kallelse är stadgeenligt utsänd med brev till alla medlemmar. Kallelsen finns även införd på
MCHKs hemsida www.mchk.org. Röstlängd upprättas genom anteckning av närvaro vid mötets
början.
Alla årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan senast en vecka före årsmötet. Handlingarna kan
också beställas hos MCHKs kansli. Handlingar i begränsat antal kommer att finnas på plats.

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Fråga om mötet blivit behörigen sammankallat
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Föregående årsmötesprotokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
7. Fastställande av balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av inkomna motioner
11. Behandling av styrelsens förslag
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Val av tre ledamöter i valberedningen
15. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
16. Fastställande av medlemsavgifter
17. Mötet avslutas
Hjärtligt välkomna
Styrelsen

