SÄVEDALENS AIK

Reviderad senast 2021-02-28

2

Agenda för SAIK förenings ordinarie årsmöte 15:e mars 2021
Vill du veta hur klubben klarat pandemiåret 2020? Hur har klubbens pengar använts? Hur
gick det på tävlingar? Detta får du svar på Årsmötet måndagen den 15:e mars 2021 kl 18.30.
Plats är Zoom-möte på nätet, länk (entrébiljett) skickas till föranmälda ca ett dygn innan,
uppkoppling från 18.15, fåtal kan få närvara i SAIK-stugan vid Kåsjön.
Medlem i SAIK har närvarorätt, personer som fyller 15 år i år kan påverka genom sin rösträtt.

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhetsåret
Beslut om årets överskott/underskott
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av årsavgift och ev övriga medlemsavgifter för kommande år
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det påbörjade verksamhetsåret
Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
Val av styrelse, hälften av ledamöterna vartannat år
a. föreningens ordförande för en tid av ett år
b. föreningens kassör för en tid av två år
c. föreningens sekreterare för en tid av två år
d. övriga valda ledamöter för en tid av två år
Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. Styrelseledamot får inte väljas
Val av ledamöter i valberedningen, minst en från vardera sektion, för en tid av ett år, av vilka
en skall utses till sammankallande
Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud)
Övriga frågor
Utdelning av Stipendium
Mötet avslutas

Möteshandlingar kommer att finns anslagna från 8:e mars på huvudföreningens sida
www.savedalensaik.se. Under rubriken Dokument hittar du klubbens stadgar. Under
Kontakt finns sittande styrelse angiven. Länkar på nästa sida kommer att fungera när
dokumenten finns på plats.
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Dokument och underlag
§ 1. Röstlängd och närvarorätt enl stadgar samt röstning enligt inbjudan
§ 2. Förslag ordf Lars Stålheim. Förslag sekr Ansa Bucht
§ 3. Förslag NN och MM
(stadgan anger inte att fler än en behövs, historiskt har det varit två)
§ 6. Verksamhetsberättelse – länk
§ 7. Balans- och resultaträkning, se verksamhetsberättelsen sidan 19
§ 8. Revisorernas berättelse, se verksamhetsberättelsen sidan 21
§ 9. Årets underskott om 36.980 kr föreslås gå i ny räkning
§ 11. Styrelsen föreslår att
•
årsavgiften för medlemskap i SAIK ska fortsatt vara 200 kr/år, men för nya
medlemmar som tillkommer efter 1:e juni betalas halv avgift.
§ 12. Verksamhetsplan och budget – länk
§ 13. Inga styrelseförslag eller motioner föreligger
§ 14. Val av styrelse; 4-7 personer ska väljas, dessutom adjungeras personer från resp
sektionsstyrelse
•
Ordförande ska väljas för 1 år, Lars Stålheim avböjer omval
•
Kassör Karin Haldorsdotter Lindqvist kvarstår ett år
•
Sekreterare ska väljas för 2 år
•
Valda ledamöter kvarstår 1 år; Bengt Lanngren och Odd Wallum
•
Valda ledamöter nyval/omval ska väljas för 2 år; 0-2 personer kan väljas
•
Valberednings förslag styrelse – länk
§ 15. Val av revisorer; 2 ordinarie och 2 suppleanter ska väljas på 1 år
•
Valberednings förslag revisorer – länk
§ 16. Förslag till valberedning, minst en per sektion ska väljas för 1 år
•
en person från vardera sektion ska ingå i valberedningen, respektive sektion utser
sin representant. Sammankallande under året ska representanten för OL-sektionen
vara. Sektionsstyrelsen meddelar snarast vald representant till klubbstyrelsen.
§ 17. Förslag till ombud
•
varje sektion ska löpande utse ombud till sina respektive SDF-möten.
Sektionsstyrelsen meddelar snarast valda representanter eller anger där
representation saknas till klubbstyrelsen.
§ 19. Utdelning Stipendium
•
Stipendium till minne av Stina Zachrisson – valda stipendiater
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