Frillesås FF

KALLELSE
ÅRSMÖTE 2021

Klubbstyrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte torsdag 25 februari
kl,19.00. I Klubblokalen i Frillesås sitter styrelsen och online deltagande för
medlemmar.
Agenda
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
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 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.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) val av 3 ledamöter i styrelsen för en tid av två år (tre omval)
c) fyllnadsval av 2 ledamöter för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, (byte av en ledamot) av vilka en skall utses
till ordförande
13. Information om sektionsstyrelsernas sammansättning.
14. Övriga frågor.
På grund av rådande pandemi så har vi säkrat mötet med att enbart ha styrelsemedlemmarna i klubbstugan
men vi kommer att ha mötet över Teams och dela en inbjudnings länk via mejl till dem som anmäler sig att de
vill delta i mötet.
Vill ni anmäla er att delta på årsmötet så gör ni detta genom att maila:
emelie78nelson@gmail.com
i mailet så lämnar ni namn och telefonnummer och mailadressen som ni vill att inbjudan ska skickas till.

Välkomna online!
/Styrelsen
Kallelse och alla bilagor publiceras på hemsidan i mappen ”Årsmöte 2021” under ”Dokument”.
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