Kamratklubben Gamla AIK:are
Solna den 19 april 2021
Bäste AIK-kamrat!
Våren är på gång och snart väntar förhoppningsvis en sommar som kanske kan bli så nära man kan
komma en vanlig sommar.
Naturligtvis hoppas vi också innerligen att ni alla fortsatt mår bra i dessa pandemitider.
Årsmöte 2021
Styrelsen har in i det längsta avvaktat med beslut om när vi kan inbjuda till årsmöte 2021 i kamratklubben. Kamratklubbens stadgar säger att årsmöte skall hållas senast 30 april.
Vid styrelsemöte den 14 april kunde vi tyvärr bara konstatera att vaccinationen mot covid19 pågår
för de flesta av våra medlemmar men processen är långt ifrån avslutad. Dessutom ligger alla
beslutade restriktioner mm fortsatt fast och ser inte ut att i närtid förändras speciellt mycket.
Styrelsens målsättning är att vi skall kunna ha ett fysiskt årsmöte 2021.
Vi hoppas denna intention delas av kamratklubbens medlemmar och att full förståelse, precis som
ifjol, finns för att styrelsen därför föreslår ett senare datum för årets årsmöte.
Styrelsen vill därför meddela att vi har för avsikt att inbjuda till årsmöte 2021 den 1 september
2021 kl 18.00. Plats mm ber styrelsen att få återkomma till.
För ordningen skull bifogas dock styrelseberättelse 2020, Resultat- och Balansräkning 2020 samt
Revisionsberättelse för 2020. Har du frågor eller kommentarer till dessa handlingar hör av dig via
mail, gamlaaikare@aik.se , eller per telefon till vår sekreterare Jan Hallberg, 070-467 23 63.
Vad gäller övriga former av aktiviteter så kan man bara konstatera att detta år börjat på samma sätt
som i stort sett hela föregående år förlöpte, alltså inget utrymme för att träffas för gemensamma
aktiviteter. Styrelsen konstaterar att det inte finns utrymme för några aktiviteter innan sommaren
och att årsmötet enligt ovan blir, förhoppningsvis, den första aktiviteten 2021. Den enda ytterligare
aktivitet styrelsen för närvarande försöker planera för är
Kamratklubben Gamla AIK:ares 75-årsjubileum:
Egentligen skulle detta hållits hösten 2020 men planeringen just nu är att anordna 75-årsjubileet
någon gång andra halvan oktober eller november 2021. Mer information kommer att följa.
Att Fotbollsallsvenskan kommit i gång har ju inte undgått någon. Styrelsen har löpande kontakt med
AIK Fotboll för att få besked om när publikrestriktionerna för Friends Arena ändras så vi kan
disponera vår normala tilldelning till biljetter. Vi återkommer så snart vi vet när det är dags. Var
beredd.
Styrelsen önskar, trots situationen, att ni alla får en lugn och skön sommar och så hoppas vi att vi ses
den 1 september.
Styrelsen i Kamratklubben Gamla AIK:are
Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna

