Inbjudan till Glaumurs
årsmöte 2021
Tid:
Plats:
Anmälan:

Söndag 21/2 klockan 19.00.
Mötet sker via det digitala verktyget Zoom,
se separat instruktion.
Senast onsdag 17/2 till ordforande@glaumur.se
eller SMS 070-530 52 23

På nästa sida kan du läsa mer om hur mötet går till enligt våra stadgar och hur du går till
väga om du vill lämna in ett förslag till mötet. På sista sidan hittar du mötets dagordning.
Varmt välkomna till årets viktigaste klubbmöte önskar styrelsen!

I våra stadgar står det
•

Årsmötet ska hållas en gång per år, före SIF:s årsmöte. Kallelse skickas ut minst
tre veckor före mötet via brev eller e-post och information på www.glaumur.se.

•

Alla medlemmar har rätt att närvara på årsmötet. Rösträtt har varje medlem som
är huvudmedlem och junior, (lägst 12 år under mötesåret), och som betalat sin
avgift för 2021.

•

Fullmakter är inte tillåtna, alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av
lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

•

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter
kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

•

Tillsammans med denna kallelse skickar vi även ut dagordningen,
Verksamhetsberättelsen, förslag till Verksamhetsplan och budget för 2021 samt
Resultat – och Balansräkning för 2020.

•

Styrelsen har möjlighet att lämna förslag till årsmötet, propositioner.

•

Styrelsen lämnar inga förslag till årsmötet 2021.

•

Som medlem (enskilt eller tillsammans) har du möjlighet att lämna in förslag,
motioner, till årsmötet. De skall vara styrelsen (ordforande@glaumur.se)
tillhanda senast 2021-02-10.

•

Valberedningen har som uppgift att föreslå personer till t.ex. styrelse och olika
verksamhetsgrupper. Om du vill nominera någon till styrelsen eller de olika
aktivitetsgrupperna, kontakta valberedningen; Maria Westh, 070-293 33 99,
maria.u.west@gmail.com eller Emelie Kovacs, 076-276 06 26, ekovacs@kth.se

Dagordning

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Fastställande av röstlängd för mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Fastställande av medlemsavgift i föreningen för nästföljande år
13. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för
en tid av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.
c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) 2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt
f) ledamöter till styrelsen i Kils Hästcenter Hannäs, (2 stk)
g) ombud till riksmötet samt suppleanter till dessa
h) ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna
får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
16. Övrig information
17. Mötets avslutande

