Classic

Club Sweden

Till samtliga medlemmar i Classic Honda Club Sweden

Hej,
Det år som vi nu lämnat bakom oss, har påverkat våra liv drastiskt. Allt som vi tidigare tagit för givet i vardagen, är numera styrt av risken att bli smittad av Covid-19.
Som i alla svåra stunder, behövs en tro att det snart ska bli bättre. Med det i tankarna ska
vi se fram emot detta år, att vi snart kan återgå till ett mer normalt liv.
Mot bakgrund av pandemilagen och de restriktioner och allmänna råd som
Folkhälsomyndigheten och regeringen lagt fram, så har vi i styrelsen tagit ett beslut att inte genomföra årsmötet 2021 på plats med fysisk närvaro.
Olika alternativa förslag har diskuterats, men vi har kommit fram till att det mest realistiska är att genomföra årsmötet på distans, där alla medlemmar ges möjligt att lämna
synpunkter genom att skicka mail eller via post.
I detta utskick ingår följande handlingar:
• Dagordning för årsmötet
• Verksamhetsberättelse för 2020
• Bokslut 2020
• Budgetförslag 2021
• Revisionsberättelse
• Valberedningens förslag till styrelse för 2021
Tag del av bifogade handlingar, som ligger till grund för genomförandet av årsmötet. Synpunkter lämnas via mail adress: chcsarsm21@gmail.com eller via post till: Ulf
Johansson, Erikstorpsvägen 1A, 261 61 Landskrona. Eventuella synpunkter lämnas
senast den 13 februari 2021.
Därefter kommer styrelsen att ha ett möte på torsdagen den 18 februari för genomgång av synpunkter och upprättande av ett protokoll som kommer att finnas tillgängligt
på hemsidan och i CHM.
Styrelsens förhoppning är att vi på detta sätt kan lösa och genomföra årsmötet.
Med vänlig hälsning
Hans Nilsson
Ordförande

You meet the nicest people on a classic Honda

Årsmöte 2021-02-13
Dagordning
§1 Mötets öppnande
Mötet genomförs på distans.
§2 Val av mötesordförande
Hans Nilsson
§3 Val av mötessekreterare
Ulf Johansson
§4 Fråga om mötet är behörigt utlyst
Kommentarer?
§5 Val av två justerare och tillika rösträknare
Justeringsmän: Leif Karlsson och Leif Bengtsson
§6 Fastställande av dagordning
Kommentarer?
§7 Verksamhetsberättelsen
Kommentarer?
§8 Fastställande av balans-, och resultaträkning 2020 och budget 2021
Kommentarer?
§9 Revisionsberättelsen
Kommentarer?
§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Kommentarer?
§11 Val av styrelse och valberedning
Kommentarer?
§12 Fastställande av årsavgift
Styrelsens förslag: oförändrad
§13 Inkomna motioner
Inga motioner inkomna
§15 Övriga frågor
Inga övriga frågor inkomna före mötesutskick.
Övriga frågor som inkommer med mötessvar hanteras av styrelsen för vidare
åtgärd.
§16 Mötets avslutande
Kommentarer lämnas senast 2021-02-13
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Verksamhetsberättelse 2020
Classic Honda Club Sweden

Verksamhetsåret: 2020-01-01--2020-12-31
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 utgjorts av:
• Ordförande: Hans Nilsson
• Vice ordförande: Kenneth Hänström
• Sekreterare: Stefan Welander/Från Mars 2020, har Ulf Johansson fört protokoll
• Kassör: Peter Thornström/Tapio Sulasalmi
• Ledamot: Håkan Olofsson
• Ledamot: Tommy Norenius
Suppleanter:
• Bo-Göran Fredin
• Henrik Wassén
• Ulf Johansson
• Peter Lindström
Övriga förtroendeposter
• Medlemsansvarig: Kenneth Hänström
• Redaktör och ansvarig utgivare för klubbtidningen CHM: Peter Lundin
• Webbredaktör för hemsidan: Rolf Bergelin och Peter Thornström
Valberedningen
• Tom Christensen, sammankallande
• Rolf Bergelin
• Ulf Johansson
Revisorer
• Lars Engström (intern)
• Christer Andersson (extern)
Viktiga händelser under verksamhetsåret 2020
På grund av Corona pandemin så har de flesta planerade aktiviteterna under året ställt
in.
• Klubben deltog på MC-mässan i Göteborg, 24-26 januari.
• Klubbens årsmöte genomfördes på Bynanders Motormuseum i Svenljunga den
15 februari
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Vissa lokala aktiviteter har genomförts i regionerna.
Region Väst
Under året har ett antal lokala körningar och gemensamma ”fikastunder” anordnats.
Region Sydöstra Götaland
Den planerade Utvandrarturen genomfördes den 19 september.
Region Skåne
Den planerade Skånerundan genomfördes den 7 juni. Gemensamma fikastunder har
anordnats.
Årsträffen som planerades den 21-23 augusti, där bl.a. klubbens 25-års jubileum skulle firas, har flyttats fram till den 20-22 augusti 2021.
CHM, har utkommit med fyra nummer samt en årskalender.
I tidningen har det publicerats pratstunder med:
• Nr 1: Roger Johansson, gällande ”Muscle Machine”
• Nr 2: Rustan ”Rulle” Jarnesand, ”Honda super Cub Story”
• Nr 3: Reportage från Hondas museum i Motegi, Tyskland
• Nr 4: Roger ”Bäzen” Gustavsson, om våtblästring
Styrelsen har hållit:
• Tre fysiska möten, årsmöte, konstituerande möte samt regionsmöte
• Nio styrelsemöten har hållits via Skype.
• Ett möte med regionsombuden hölls i Gränna 24-25 oktober.
• Vid ett extra styrelsemöte den 3 september tog styrelsen beslut att tillsätta Tapio
Sulasalmi som kassör, fram till ordinarie årsmöte 2021. Beslutet togs i enlighet
med beslut vid ordinarie årsmöte 2020.
Medlemmar
Antal medlemmar 2019-12-31 var 1211 st. och 2020-12-31 är det 1249 st. således en
ökning med 38 st.
Verksamheten i siffror
Classic Honda Club Sweden under 2020 varit kund till Swedbank Föreningserbjudande.
Klubben har följande konton och tjänster hos Swedbank:
• Bankgiro 		
614-5643 med OCR-koppling (tvingande).
• Företagskonto
8169-5, 964 105 622-2 för löpande transaktioner och fakturering.
• Företagskonto
8169-5, 964 581 563-1 för Swish och nya medlemmar.
• Swishnummer:
123 291 94 62.
Klubben registrerade firmatecknare är ordförande (Hans Nilsson) och kassör (Peter
Thornström).
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Bokföringen sker i Swedbanks föreningspaket vilket är webbaserat kopplat till klubbens konton vilket förenklar bokföringsarbetet väsentligt.
Klubben har bokfört enligt faktureringsprincipen. För medlemsfakturor har klubben
använt tjänsten ”Fakturaskrivare” vilket innebär att fakturor har sänts ut via brev direkt
från systemet och inbetalda fakturor bokförs automatiskt. Dock har vi under 2020 tagit
beslut om att avveckla Fakturaskrivaren och from 2021 övergå till bokföring enl. kontantprincipen samt att medlemsfakturan kommer då med sista numret (nr 4) av CHM.
Klubbens intäkter består av medlemsavgifter och annonser i klubbtidningen ”Classic
Honda Magazine”. Klubbens utgifter består av kostnader för klubbens drift, klubbtidningen, utställningar samt träffar.
Klubben har attestrutin där ordföranden och kassör attesterar större kostnader. Löpande verksamhet attesteras av kassören och följs upp av ordföranden.
Klubbshopens resultat- och balansrapport redovisas i klubbens verksamhetsberättelse för aktuellt år. Sedan år 2018 är klubbshopens redovisning en del av klubbens
huvudbok.
Översikt
Klubbens intäkter 2020 (2019) uppgick till 408.794 (401.162) kr och bestod huvudsakligen av medlemsavgifter på 399.099 (366.065) kr samt annonsintäkter på 28.639
(27.022) kr.
Klubbens kostnader 2020 (2019) uppgick till 453.421 (365.273) kr och redovisas
översiktligt i tabell nedan.
CHCS kostnader 2020 (2019):
Kostnadsslag
Tryckning av CHM, kalender mm
Porto (CHM+drift)
Medlavg MHRF (netto)

2020
127.203

2019
87.379

86.772
22.740

66.133
37.032

Träffar mm

49.282

27.940

Mässor och utställningar
Hemsida
Års- och styrelsemöten

23.859
13.322
6.000

65.523
7.474
11.008

Resekostnader
Kontorsmateriel

10.358
3.015

11.192
209

Övrigt

110.087

51.383

Summa

453.421

365.273

Inkl extra återbäring
Inkl regionmöte
(47.682)
Endast Göteborg
Styrelsemöten via
Skype
Toner + Färgpatroner
Bank, revisor &
25års utg
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Detta innebär att Classic Honda Club Sweden gjorde en förlust på -9.462 (+35.889)
kr under 2020 (2019).
Klubbens likviditet är fortsatt mycket god med tillgångar (bank, kassa) på 573.340
(543.347) kr.
Jämförelse
2020 		
(2019) 		
((2018)).
Resultat:
-9.462
(35.889)
((80.679)) kr.
Klubbshopen:
Klubbshopens redovisning framgår av nedanstående uppställning.
Lagersaldo föregående år 		
27 232 kr
Lagersaldo i år 				
43.220 kr
Försäljning av klubbshop prylar		
5.140 (3.875) kr
Inköp
				
13.301 (1.418) kr
Lagersaldot Bokföringsmässigt korrekt justerat 2020.
Ansvarig för klubbshopen under året har varit Lars-Peter Näslund.
Noter.
Not 1.
Kundfordringar på 63.728,14 Kr härrörande från ej krediterade obetalda medlemsfakturor har skrivits ner till noll då föreningen går över till kontantmetoden 2021.
Not 2.
Vid avstämning av kassan konstaterades ett belopp av 1.175Kr mot bokförda 120 Kr
där mellanskillnaden bokfördes som Övriga ersättningar och intäkter.
Sammanfattning
Verksamheten under 2020 har präglats av hög ambitionsnivå men pga pandemin har
många aktiviteter ställts in eller genomförts i begränsad omfattning. Syftet har varit
att aktivera regionerna i klubbens arbete. Styrelsen har en förhoppning om att under
2021 återta förlorad mark eller rättare sagt återigen får genomföra bra mc-aktiviteter i
respektive region.
Fullständig Resultat- och Balansrapport finns i revisionsunderlag tillsammans med
utskrift av huvudboken.
Stockholm 2021-01-10
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Valberedningens förslag till
nyval/omval vid årsmöte 2021
Ordförande valdes 2019 på två (2) år		
Hans Nilsson
Valberedningens förslag: 			
Omval
Tf kassör valdes 2020 tills ny kassör tillsätts.
Peter Thornström
Kassör väljs på ett (1) år för att komma i fas med styrelsens tillsättning.
Valberedningens förslag:			
Tapio Sulasalmi
Sekreterare valdes 2019 på två (2) år		
Stefan Welander
Valberedningens förslag: 			
Ulf Johansson
Ledamot valdes 2020 på två (2) år		
Kenneth Hänström
Ledamot valdes 2019 på två (2) år		
Tommy Norenius
Valberedningens förslag: 			
Omval
Ledamot vald 2020 på två (2) år			
Håkan Olofsson
Ledamot väljs på ett (1) år för att komma i fas med styrelsens tillsättning.
Valberedningens förslag:			
Peter Thornström
Suppleant valdes 2020på ett (1) år		
Valberedningens förslag: 			
Suppleant valdes 2020 på ett (1) år		
Valberedningens förslag: 			
Suppleant valdes 2020 på ett (1) år		
Valberedningens förslag: 			
Suppleant valdes 2020 på ett (1) år		
Valberedningens förslag: 			

Bo Göran Fredin
Omval
Henrik Wassén
Lars-Peter Näslund
Peter Lindström
Omval
Ulf Johansson
Stefan Welander

Revisorer valda 2020 på två (2) år		
Lars Engström (intern)
						ChristerAndersson (extern)
Valberedning valdes 2020 på ett (1) år		
Tom Christensen (sammankallande)
Valberedningens förslag;			Omval
						Rolf Bergelin
Valberedningens förslag:			Omval
						Ulf Johansson
Valberedningens förslag			Omval
De positioner som behöver väljas på detta möte är markerade med fetstil.
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