Kallelse till årsmöte i Alingsås Discgolf.

Tid: 16:00 Lördag den 17 februari
Plats: Gustav Adolfsskolan, Alingsås

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmötet. Ta chansen att träffas och ha inflytande på
verksamheten. Tänk på att för att vara röstberättigad ska du ha minst ha betalat medlemsavgiften för
2017 (för nya medlemmar som blivit medlemmar i oktober och senare så gäller deras medlemsavgift
även för 2018).

Observera att vi under årsmötet också kommer att behandla/besluta om nya stadgar. Förslaget till
nya stadgar samt annat underlag inför årsmötet finns på hemsidan (länk) samt som dokument på den
stängda medlemsgruppen på Facebook.

Efter årsmötet så fortsätter de som vill med lite mat (på egen bekostnad) och tjôt på Stures, bord är
bokat kl 18. Anmäl om ni vill delta på detta så vi kan anpassa bokningen vill ni ta med ev respektive
går det utmärkt (så länge de inte dör av uttråkning av en del discgolftjôt) . Eventuellt kommer vi
förbeställa mat men i så fall återkommer vi om önskemål på den fronten.

Välkomna på årsmötet!
Styrelsen i Alingsås Discgolf

Förslag till föredragningslista för årsmöte i Alingsås Discgolf
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Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av nya stadgar.
Fastställande av medlemsavgifter för 2019.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
a) Inköp av klubbdiscar för försäljning och uthyrning
b) Inköp av nya klubbtröjor/kläder
c) Banornas underhåll och banansvariga i klubben
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) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt
Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. (Beslut i fråga av större ekonomisk eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte
varit med i kallelsen till mötet.)

