KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Datum: torsdag 27/4 2017. Tid: 18.00.
Plats:HEDESTUGAN Hedebacken i Hudiksvall
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Mötets öppnande.
Förteckning över närvarande medlemmar upprättas.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare vid årsmötet.
Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet.
Fråga om mötets behöriga utlysning.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
Ekonomisk rapport.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fastställande av balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av årsavgift.
Val av ordförande för en tid av 1 år.
Val av två (2) styrelseledamöter för en tid av 2 år.
Val av en (1) styrelsesuppleant för en tid av 2 år.
Val av två (2) aktivitetsansvariga.
Val av två (2) revisorer för en tid av 1 år, varav en sammankallande.
Val av tre (3) valberedare för en tid av 1 år, varav en sammankallande.
Fastställande av ersättning till styrelse och för övriga utdelegerade uppgifter.
Motioner.
Val av ny logga för skoterklubben.
Lotterier.
Fastställande av datum för upptaktsmöte.
Övriga frågor och ärenden.
Mötets avslutning.

Information.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, materialförvaltare, ledchef och
lotteriansvarig.
Ordförande som utsetts av årsmötet skall vara klubbens representant vid kontakt med myndigheter och
media. Han/Hon skall samordna och delegera ut arbetsuppgifter, vara sammankallande till möten och
arbeta för klubbens utveckling.
Ordförandens röst fäller avgörande då 50/50 resultat uppstår vid omröstning inom styrelsen.
Utdrag ur stadgarna.
§21. St 1-3 ”Vid föreningsårsmötet har varje medlem en röst.
Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.
Medlem må låta sig representeras av befullmäktigat ombud som skall vara antingen medlem av den
röstberättigades familj eller annan föreningsmedlem. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än
en annan röstberättigad.”

VÄLKOMMEN!

Förslag till ny klubblogga.

