KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2019
FÖR SEGLARKLUBBEN VINDENS VÄNNER
Härmed kallas medlemmarna i Seglarklubben Vindens Vänner till årsmöte för att delta i
diskussioner, beslut och gemensamt ansvarstagande för klubbens framtid. Medlem i klubben
är enligt klubbens stadgar den som under året deltagit i av klubben ordnad aktivitet och/eller
har betalat medlemsavgift. Alla som är intresserade är välkomna att delta i årsmötet och få
insyn i klubbens alla angelägenheter, få del av information och framtidsplanering.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga från kl. 12.30 på årsmötesdagen.
Motioner skall vara ordförande Lennart Schönning tillhanda senast den 19 februari per post
med adress Gustavslundsvägen 149 E, 167 51 Bromma, eller per e-post lennart@solborgen.se.
Har du frågor inför årsmötet, vänligen kontakta Lennart Schönning på telefon 0706-450 250.
Före årsmötet är det gudstjänst klockan 11.00 i Abrahamsbergskyrkan med efterföljande
kyrkkaffe.

Tid: Söndag den 24 mars 2019, klockan 13.00 till ca 14.30
Plats: Abrahamsbergskyrkan, Bävervägen 45, Bromma.
Förslag till dagordning för årsmötet:
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av presidium, ordförande, vice ordförande, sekreterare.
3. Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare.
4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhets- och kassaberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Val av ordförande för ett år.
10. Val av tre styrelseledamöter för två år.
11. Val av två styrelsesuppleanter för ett år.
12. Val av en revisor för två år och en revisorssuppleant för ett år.
13. Val av båtansvarig för ett år.
14. Val av två materielförvaltare / källarmästare för ett år.
15. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande.
16. Beslut angående riktlinjer för kommande arbetsperiod samt budget för kommande
verksamhetsår.
17. Fastställande av medlemsavgift.
18. Namnbyte, andra beslutet
19. Eventuellt inkomna motioner.
20. Information från styrelsen.
21. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet.
22. Mötets avslutning

VARMT VÄLKOMNA!

