KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2020
IF Friskis&Svettis Stockholm kallar till digitalt årsmöte torsdag 26 november kl. 18
Alla medlemmar födda år 2008 eller tidigare, och som betalat medlemsavgiften senast 29 oktober
innevarande år har rösträtt på mötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Årsredovisning med revisionsberättelse finns tillgängliga på webben senast 12 november, tillsammans med
övriga årsmöteshandlingar kopplade till dagordningen. Även verksamhetsberättelsen för det föregående året
finns på webben.
Styrelsen kommer att lägga en proposition rörande föreningens stadgar angående kommande möjligheter att kalla till
Alternativt årsmöte.

Preliminär dagordning:
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Öppnande av årsmötet
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Revisorernas berättelse
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Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år, dock längst till det ordinarie årsmötet 2022
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Fastställande av valberedningens arbetsordning

23.
24.

Övriga frågor

Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare
Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som liksom ordförande ska justera protokollet
Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
Fastställande av dagordning och procedurregler
Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultat- och
balansräkning för verksamhetsåret 2019
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna avseende verksamhetsåret 2019
Fastställande av medlemsavgifter
Behandling av och beslut om propositioner
Behandling av och beslut om motioner
Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
Beslut om antal ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen
Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år, dock längst till nästa
ordinarie årsmöte
Val av auktoriserad revisor jämte suppleant och verksamhetsrevisor alternativt revisionsbolag för en tid
av ett år, dock längst till nästa ordinarie årsmöte
Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, dock längst till nästa ordinarie årsmöte, av vilka
en ska väljas till sammankallande
Avslutande av årsmötet

Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna
får endast fattas om de finns med i kallelsen.

