Årsmöte för Mölndals Konståkningsklubb
Kallelse
MKK:s medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte
för verksamhetsåret 2017-2018
Kl 18:00 onsdagen den 24 oktober 2018
i caféet/konferensrummet I Åby ishall.
Förslag till föredragningslista finns på anslagstavla i Åby Ishall, MKKs café i Kållereds ishall samt på
hemsidan. MKKs stadgar finns även de tillgängliga på hemsidan.
Efter det formella årsmötet bjuder styrelsen samtliga medlemmar in till en diskussionsstund där
frågor som inte finns på föredragningslistan diskuteras.
Verksamhetsberättelse, resultatrapport, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt eventuellt
inkomna motioner kommer att finnas i Åby ishalls café från onsdagen den 17:e oktober 2018.

Välkommen!

Årsmöte för Mölndals Konståkningsklubb
Åby Ishall, kl 18.00 den 24 oktober 2018
Förslag till föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) antal styrelseledamöter (varierar mellan 5-11, beroende på klubbens verksamhetsstorlek);
b) antal suppleanter (varierar mellan 2-4 beroende på klubbens verksamhetsstorlek);
c) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
d) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
e) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
f) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
g) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
13. Övriga frågor.
Notera: Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
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