Kallelse och Dagordning årsmöte den 8 juni 2018

Plats: Västerviks Resort
Tid: lördagen den 8 juni 13.00. Efter årsmötet
bjuder klubben på kaffe och kaka.
Adress/Lokal: Arenan på Västerviks Resort
I samband med årsmötet anordnas även
Svenska McLouisklubbens 10-års jubileum
senare samma dag på kvällen.
Till detta måste man vara anmäld.
Se separat program på hemsidan/kalendern
där anmälan till träffen också går att göra fram
till 6 maj.

Inför årsmötet gäller följande:
Ingen föranmälan krävs för enbart närvaro på årsmötet.
Medlemskapet omfattar familj/hushållsmedlemmar. Med familj menas: make, maka, sambo
och särbo. Medlemskapet berättigar till en röst. För att vara röstberättigad på årsmöte krävs
att medlemsavgifter har betalats in i tid före årsmötet. Familjemedlem som inte har rösträtt
har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Medtag medlemskort eller legitimation.
Avprickning i röstlängd sker mot medlemsregister.
Vid årsmötet kommer vi dela ut en (1) röd/grön lapp/
att använda vid eventuell röstning per familj.

Välkomna!
Staffanstorp 25 april 2019
Styrelsen gm. Sekr. Bernt Bankemo

Bernt Bankemo
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Facebook admin
070-172 55 10

bernt.bankemo@mclouisklubben.se
Knutsborg 76 245 45 Staffanstorp
Org. nr: 802449-0685
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Kallelse och Dagordning årsmöte den 8 juni 2018

Dagordning arsmote den 8 juni 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
Övriga frågor samt eventuell information, anmäls under denna punkt. Tas upp under
punkt 15.
6. Fastställande av dagordning.
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 medlemsavgifter för 2020
11. Arvode till styrelsen.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
13. Behandling av inkomna motioner och av styrelsens lagda förslag.
14. Val av
Föreningens ordförande. (Ulrika Appelberg ett år kvar.)
a.

Kassör för två år.

b.

(Tre ledamöter till styrelsen för två år.
(Bernt Bankemo och Elisabeth Alfredsson ett år kvar)

c.

Fyllnadsval en revisor för ett år. (Bo Gülich har lämnat klubben)
En revisor för två år.
En suppleant för 2 år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

d.

En ledamot i valberedningen för två år.
(Mikael Stål 797 och Inger Jonasson, 117 (sammankallande) ett år kvar.)

15. Information och övriga frågor. (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.)
- Autohallen har öppnat en filial i Uddevalla och klubben söker någon som kan tänkas
vara kontaktansvarig och om möjligt representera vid öppet hus.
16. Årsmötet avslutas
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