Kallelse och dagordning årsmöte
Kallelse till årsmöte för föreningen Kristianstad Karting Klubb

Datum: 2021-02-06
Tid: 13:00
Plats: Läktaren på anläggningen
Dagordning årsmöte 20210206
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av personer att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör och sekreterare

§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av suppleanter
§ 16 Val av revisor
§ 17 Val av valberedning
§ 18 Fastställande av medlemsavgifter 2021
§ 19 Förslag till Stadgeändring av “§ 15 Årsmöte och extra årsmöte”
§ 20 Verksamhetsplan 2021
§ 21 Avtackning för avgående styrelseledamöter
§ 22 Mötets avslutande

Förslag till stadgeändring avser följande:
“§ 15 Årsmöte och extra årsmöte. Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls
före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till
årsmötet skall styrelsen tillställa medlemmarna senast tre veckor före mötet. Kallelse och
förslag till föredragningslista skall anslås vid klubblokal. Kallelse och förslag till
föredragninglista anlås via klubbens hemsida, sociala medier samt mail. Har förslag väckts
om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning eller annan fråga av väsentlig
betydelse skall det anges i kallelsen. Verksamhets berättelse, revisorernas berättelser,
styrelsens förslag samt inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast
en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.”

Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, inkomna motioner samt styrelsens
förslag kommer finnas tillgängliga en vecka innan årsmötet i klubbhuset.
Klubben kommer bjuda på enklare lunch från 12:00. Se separat inbjudan
gällande prisutdelning för 2020 års Klubbmästerskap.
Skulle det pga. restriktioner ej gå att genomföra årsmötet utomhus så kan det
istället genomföras digital. Mer information kommer om detta blir aktuellt.
Anmälan till årsmötet sker till info@kristianstadkarting.se senast 1 Feb 2020.

