Föredragningslista Krokeks Skytteförenings årsmöte 2013-02-24
1)

Årsmötet öppnas

2)

Fastställande av röstlängd för mötet. (De som betalt medlemsavgift för 2013 och är
födda 2001 eller tidigare).

3)

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4)

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5)

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6)

Fastställande av föredragningslista.

7)

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012.

8)

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2012.

9)

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2012.

10)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11)

Fastställande av medlemsavgifter för 2014. (nuvarande -20 år 150 kr, över 20 år 250
kr, familj 400 kr) Styrelsen föreslår oförändrad avgift.

12)

Fastställande av verksamhetsplan med budget för det kommande verksamhetsåret.

13)

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

14)

Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år; (i tur att avgå Emil Diddilié)
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; (i tur att avgå Bo
Ohlsson, Magnus Sandström och Pernilla Diddilié , kvarstår ett år Charlotta
Andersson, Cecilia Pettersson och Per Lindehoff)
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år; (i tur att
avgå Katarina Lundberg, kvarstår ett år Björn Bergström)
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta; (i tur att avgå Christer Ericson och Tomas Andersson Öhman,
suppleant Thomas Karlsson)
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande; (i tur att avgå Gun-Britt Pettersson Eriksson och Tommy Jonsson)
f) beslut om val av ombud till SDF-möten, kretsmöte, gevärssektionens årsmöte,
ungdomssektionens årsmöte.

15)

Övriga frågor.

16)

Årsmötet avslutas

Handlingar till årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan och finnas i luftgevärshallen från
senast en vecka innan årsmötet.

