
Välkommen till Cykelfrämjandets digitala
årsmöte!
Det nya året har börjat och förhoppningsvis har ni alla haft en skön jul- och
nyårshelg trots den rådande pandemin. Ett nytt år innebär också att inbjudan till
Cykelfrämjandets årsmöte skickas ut. Årsmötet äger rum digitalt lördagen den
24 april kl 10-16 med lunchpaus kl 12-13. 

Vi uppmuntrar också föreningens kretsar att hålla sina årsmöten digitalt i år. Istället för
det kretsmöte som brukar äga rum dagen efter årsmötet är samtliga medlemmar
välkomna att delta i en digital föreläsning om cykelinfrastruktur onsdagen den 24 mars kl
19-21!

Information om anmälan, ombudslista och handlingar skickas inom kort till ordförande i
din lokalförening/krets.

Val av ny ordförande och styrelseledamöter
I samband med årsmötet kommer riksstyrelsens nuvarande ordförande Jöran Fagerlund
att lämna sin post och en ny ordförande, riksstyrelse och valberedning kommer att
väljas.

Val av ledamöter till valberedningen
Under det förra årsmötet fattades ett beslut om att föreningen behöver arbeta aktivt för
att få in fler yngre medlemmar under de kommande åren och som en del i det arbetet är
det önskvärt att välja in en eller ett par yngre ledamöter i valberedningen. 

Nomineringar av kandidater
Vill du nominera en kandidat till ordförandeposten eller riksstyrelsen är du
välkommen att inkomma med ditt förslag till valberedningen: 
valberedningen@cykelframjandet.se
 
Vill du nominera en kandidat till valberedningen är du välkommen att inkomma med
ditt förslag till riksstyrelsen: styrelsen@cykelframjandet.se

Valberedning
 
Eva Lindh-Båt (Stockholm)
0768 16 55 29
eva.lind-bath@telia.com

Bodil Sonesson (Malmö)
0706 3199 66
bsonesson@hotmail.com
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Magnus Persson (Solna)
0736 22 47 58
magnus.persson@alumni.chalmers.se

Motioner
Har du en fråga som du vill ska tas upp på årsmötet är du välkommen att skicka in en
motion. Du kan också ta kontakt med din lokalförening/krets och skriva motionen
tillsammans med din lokala styrelse.

Motionerna ska vara riksstyrelsen tillhanda senast onsdagen den 10 mars och
skickas med e-post till: styrelsen@cykelframjandet.se

Varmt välkomna önskar Cykelfrämjandets riksstyrelse!
 
Läs mer om Cykelfrämjandet och vårt arbete på webben.
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