
Protokoll Cykelgruppsmöte

Datum: 17/11/20
Plats: Digitalt möte via Messengers cykelgrupp kl 19

Närvarande: Davide Costadone (sekreterare), Anders Dahlin, Gustaf Lindqvist, Mats Elffors,
Johan Edelsvärd (var med en kort stund), Johan Ording.
Frånvarande: Camilla Eriksson, Per Björklund, Hans-Åke Oxelhöjd

1. Vilka av nuvarande medlemmar i grupp önskar vara kvar?

Johan Ordning har önskat utträda gruppen och enbart finnas kvar som stöd. Samt att fortsätta
att hjälpa till att anordna ART-dagen (tidigare år genomförd på en helg i maj) med först ett
allmänt möte och sedan efterföljande cykelutflykt i förutbestämda grupper till restaurangen
Idyllen.

Johan kollade med Hans-Åke om hans roll i gruppen och vi fick bekräftat att han tar på sig
ansvaret för ARTs klädförsäljning, men inget annat.

2. Verksamhetsplan för cykling. Vad, när och vilka som ta ansvar för vad?

Mötet diskuterade vilka aktiviteter som ska finnas med i verksamhetsplanen från cykelgruppen.
Då t.ex. från befintliga till nya samt vilka som ligger närmare kraven för bl.a. Vätternrundan i
ARTs regi.
Vi kom fram till ett gemensamt beslut vad det gäller verksamhetsplan i sin helhet innan vi hugger
det i sten, d.v.s. att vi behöver formulera fram en enkätundersökning för att få bättre insyn och
begripa vad medlemmarna i föreningen är intresserad av.
Planen är att Mats ska få fram ett underlag i helgen, därefter bearbetar vi och bestämmer
tillsammans vilka frågor. Tidsplanen är att vara klara med undersökningen i slutet november och
lägga ut det för svar på ARTs FB sidan i 2 veckors tid från typ 1 december.
I mitten av december ska vi sammanfatta svarsresultat och utifrån enkätundersökningen och
framställa en verksamhetsplan för 2021.

3. Fastställning av preliminärt datum för Öppet Hus 2021

Mötet fastslog preliminära datumet söndag den 21 mars för ART Öppet Hus 2021. Förutsatt att
det fungerar med den nya styrelsen och anpassat efter läget med pandemin.


