Kallelse till årsmöte
9 maj 2021

IF Friskis Trelleborg kallar till årsmöte
Föreningen håller årsmöte den 9 maj 2021 kl. 14:30
Anmälan görs i receptionen eller via vardansvarig@trelleborg.friskissvettis.se senast
7 maj.
Samtliga handlingar till årsmötet kommer finnas tillgängliga på hemsidan
www.friskissvettis.se/trelleborg och i receptionen senast 2 maj.
Friskis är du
Du som medlem äger din Friskisförening, tillsammans med alla andra
medlemmar. Det innebär att du kan påverka hur föreningen jobbar och utvecklas!
Friskis&Svettis är en ideell förening. Mycket av vår verksamhet utvecklas genom
medlemmarnas och funktionärernas engagemang. Allt bygger på personlig
initiativkraft.
Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls en gång om
året. Besluten som medlemmarna tar på årsmötet styr hela din
Friskisförenings verksamhet. Du som är medlem har rösträtt och möjlighet att
påverka föreningens framtid. På årsmötet beslutas vilka som ska ingå i styrelsen.
Styrelsen
Styrelsen består av en ordförande och ett antal ledamöter. De ansvarar för
att föreningens verksamhet drivs enligt de planer och mål som
årsmötet (medlemmarna) har bestämt. De ansvarar också för att föreningen alltid tar
tillvara på medlemmarnas intressen.
Din rösträtt
Alla som är medlemmar i Friskis&Svettis Trelleborg (har betalat
medlemsavgiften senast fyra veckor innan årsmötet) och fyller minst 15 år under
kalenderåret har rösträtt på föreningens årsmöte.

Varmt välkommen!

Förslag på dagordning ordinarie årsmöte 9 maj 2021.
Plats:

Online,

Datum:

9 maj 2021

Tid:

Kl 14:30

§1 Mötets öppnande
§2 Fastställande av röstlängd
§3 Val av ordförande och sekreterare
§4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordförande justerar
protokollet
§5 Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
§6 Fastställande av dagordning och procedurregler
§7 Uppföljning av föregående årsmötesprotokoll
§8 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt resultatoch
balansräkning för det senaste verksamhetsåret
§9 Revisorernas berättelse
§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
§12 Fastställande av medlemsavgifter
§13 Behandling av och beslut om propositioner – Stadgeändring
§14 Behandling av och beslut om motioner
§15 Presentation av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
§16 Beslut om arvode för revisorer och eventuellt arvode för styrelsen
§17 Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande, för en tid av ett år
§18 Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år samt eventuella suppleanter för en
tid av ett år med, för suppleanterna, fastställd turordning
§19 Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
§20 Fastställande av valberedningens arbetsordning
§21 Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år av vilka en ska väljas till sammankallande
§22 Övriga frågor
§23 Avslutande av årsmöte

