Staffan Norin, ordf

Årsmöte Sävar IK

Söndagen den 26 mars kl 14.00-16.30
Plats: Klubbstugan, Sävar
Ärenden vid årsmötet
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

a) Föreningens och styrelsens verksamhetsberättelse 2016, samt resp sektion, bil 1
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2016, bil 2

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning, bil 3

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Förslag till beslut om reviderade stadgar (att gälla fr.o.m. denna dag), bil 4

10.

Fastställande av medlemsavgifter för 2017 och 2018
- Se styrelsens förslag, bil 5

11.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2017
- - Se styrelsens förslag, bil 6

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Förslag till projektansökan för föreningsutveckling: ”Ledaren i centrum”, bil 7
b) Uppdrag till valberedningen för olika funktioner inom föreningen som ska
respektive kan väljas vid årsmötet, bil 8
c) Förslag att årsmötet uppdrar åt Styrelsen att utreda eventuell ändring av
räkenskapsår samt att ge styrelsen mandat att besluta och verkställa en sådan
eventuell ändring

13.

Val av förtroendeposter inom föreningen
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) övriga ledamöter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser
c) eventuella suppleanter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser med för dem
fastställd turordning för en tid av ett år;
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett eller två år, av vilka en skall utses
till ordförande;
f) eventuella beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där
Sävar IK har rätt att representera med ombud); delegeras till berörd sektion.
Valberedningens förslag, bil 9.

13.

Övriga frågor.

14.

Mötet avslutas

Styrelsens förslag, inkomna motioner och andra underlag
Bilaga 1
Föreningens resp styrelsens verksamhetsberättelse för 2016, samt respektive sektion
Bilaga 2
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2016
Bilaga 3
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
Bilaga 4
Förslag till beslut om reviderade stadgar (att gälla fr.o.m. denna dag)
Bilaga 5
Fastställande av medlemsavgifter för 2017 och 2018
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften ska uppgå till 250 kr/medlem. Övriga villkor föreslås
oförändrade.
Bilaga 6
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2016
Bilaga 7
Förslag till projektansökan för föreningsutveckling: ”Ledaren i centrum”
Bilaga 8
Uppdrag till valberedningen att föreslå personer för följande funktioner inom föreningen
Funktioner som valberedningen ska föreslå personer till och som väljs av årsmötet, framgår av
stadgarna
Följande funktioner får valberedningen i uppgift att till styrelsen föreslå personer. Styrelsen kan
sedan föreslå årsmötet att besluta om att utse även dessa funktioner:
- Fastighetsförvaltningsgrupp
- Redaktionsråd
Bilaga 9
Valberedningens förslag till årsmötet:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) övriga ledamöter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser för en tid av ett eller två år;
c) eventuella suppleanter i föreningsstyrelse och sektionsstyrelser med för dem;
d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år
e) ledamöter i valberedningen (ett eller två år), samt en av dem till ordförande;
f) eventuella beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där Sävar IK
har rätt att representera med ombud); Kan delegeras till berörd sektion.
g) Redaktionsråd Sävar Nytt
h) Fastighetsgrupp

