Föredragningslista vid årsmöte med Falkenbergs Roddklubb 2019-10-12
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd (lista med underskrifter av närvarande medlemmar
som fyller minst 15 år under 2019)
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande (annons i HN, anslag i klubbhuset, social media samt
på hemsidan)
§ 4 Fastställande av föredragningslista
§ 5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet
§ 6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera
mötesprotokollet
§ 7 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse
§ 8 Genomgång av resultat- och balansräkning
§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
§ 10 Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser
§ 12 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad
medlem senast 15 augusti
§ 13 Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 20192020
§ 14 Presentation och fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
§ 15 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen. Styrelsen föreslår ändrat antal från sex stycken
(6 st) till sju stycken (7 st)

§ 16 Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för det kommande
verksamhetsåret. (Har varit Bengt Wallin. Valberedningen föreslår Viktor Johansson)
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av två (2) år
antalet ledamöter att väljas på två (2) år är beroende av beslutet under § 15
Styrelseledamöter vars mandattid utgår vid årsmötet 2019 är Susanne Persson,
Nico Lücke samt Sofia Hedberg Broberg
(Valberedningen föreslår omval av Sofia Hedberg Broberg samt nyval av Johan
Svensson och Bengt Wallin)
Kvarstående i styrelsen med mandattid till 2020 är Ingemar Stridh.
c) Fyllnadsval av styrelseledamöter på ett (1) år (Valberedningen föreslår Jeaneth Carlsson
och Martin Damm)
d) Revisorer (2 st) jämte suppleant (1 st) för det kommande verksamhetsåret. I detta val får
styrelsens ledamöter inte deltaga. (Revisorer under 2019 har varit Christer Ljungberg och
Rolf Karlsson samt suppleant Lars-Erik Larsson)
e) Ledamöter i valberedningen (2 st) varav en skall vara sammankallande (har varit Johan
Dalberg och Johan Svensson)
f) Ombud (2 st) jämte suppleant till Södra Roddistriktets årsmöte (har valts av styrelsen)
g) Ombud (1 st) jämte suppleant till Svenska Roddförbundets årsmöte (har valts av
styrelsen)
h) Juniorernas kontaktperson, medlem under 18 år (har varit Bianca Häggström)
i) Seniorernas kontaktperson (har varit Martin Johansson)
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande

