Kallelse till årsmöte för föreningen Göteborgs Konståkningsklubb Singel
Datum: Torsdag 8 juni 2017
Tid: 18:30
Plats: Slottsskogsvallens Motionscenter, konferenslokalen 1 tr upp (OBS! Lokalen kommer
eventuellt att ändras till en större lokal)
Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fastställande av röstlängd för mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Genomgång och uppföljning av föregående Årsmötesprotokoll.
7. Styrelsens
a. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. förvaltningsberättelse, balans och resultaträkning, för det senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsen förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a. Föreningens ordförande för en tid av ett år,
b. Halva antalet övriga ledamöter I styrelsen för en tid av två år,
c. Suppleanter I styrelsen, med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år,
d. Revisorer samt revisorssuppleanter med för dem fastställd turordning, för en tid av ett år. I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta.
e. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
f. Val av ombud till GKF.

14. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan,
budgetförslag samt eventuella förslag från styrelsen och eventuella inkomna motioner med
styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet. Mejla till styrelsen@gkk.se
om ni vill komma överens om en tid för påseende.
OBS! Under punkt 12 kommer det att behandlas både motionen och styrelsens förslag. Under
årsmötet i fjol påpekade årsmötesordföranden att föreningen bör ”uppdatera” sina stadgar, bland
annat enligt Riksidrottsförbundets senaste stadgemall. Styrelsen kommer därför att föreslå ett antal
stadgeändringar till detta årsmöte. Info om dessa ändringar kommer att mejlas ut senast en vecka
före årsmötet. Dessa ändringar kommer då också att finnas tillgängliga på kansliet tillsammans med
handlingarna ovan.
Varmt välkomna!
Styrelsen för GKK Singel

