Kallelse till
Skarpskytteföreningens Årsmöte 2014
onsdagen den 2 april kl 19.00
Plats
Bostadsrättsföreningen Ekbackens samlingslokal, Larsbergsvägen 33, Lidingö.
Parkeringsplatser finns just utanför.

Föredragningslista
1 Fastställande av röstlängd för mötet.
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 1)
5 Fastställande av föredragningslista.
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste Verksamhets-/
räkenskapsåret.

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9 Fastställande av medlemsavgifter.
10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 2)
12 Val av
a föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
d två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år;
e minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;
f beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt
att representera med ombud).
13 Övriga frågor.
1)

Här kan konstateras att kallelsen är utfärdad nära en vecka för sent. Enligt stadgarna
skall kallelsen utfärdas senast tre veckor före årsmötet. Ordf beklagar detta men hoppas
på alla medlemmars och årsmötesdeltagares överseende.
Kallelsen återfinns även på Skarpskytteföreningens hemsida.

2)

Hacksjöns SkytteOrganisation (HSO) har av Botkyrka kommun anmodats att ta ut en
avgift för utnyttjande av skjutbanan. Denna avgift ska betalas av de enskilda skyttarna
eftersom kommunens bidrag till idrotten i första hand ska komma ungdomsidrotten till
del. HSO och kommunen har kommit överens om att avgiften ska uppgå till 150:- per
aktiv skytt och år.
Skarps styrelse förslår att denna avgift tas ut som en aktivitetsavgift skild från
medlemsavgiften.

Program
Årsmötesförhandlingar
Verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning delas ut vid mötet
Prisutdelning för fältskjutningarna.
Något gott serveras.
Därför ber vi om besked om deltagande senast den 28 mars till
Göte Rydstedt, telefon 08/531 802 46

VÄLKOMNA
Styrelsen

