Kallelse till årsmöte 2017 för Oaxens båtklubb

Plats: Mörkö bygdegård
Tid: lördagen den 18 februari 2017, kl. 17.00

Dags för årsmötet för Oaxens båtklubb.
På samma sätt som tidigare år kommer vi att starta med en föreläsning under ca 1
timme. Föreläsare är Peter Karlsson, verksamhetschef på Svenska Båtunionen. Han
kommer prata om båtliv och miljöarbete.
Därefter följer årsmötet som kommer följa nedanstående dagordning. Innan årsmötet
startar kommer ”röstkort” att delas ut på plats. Röstkort kommer även att delas ut för
dem som har fullmakt från röstberättigad medlem.
Avslutningsvis kommer festkommittéen att anordna en middag för de som anmäler sig
senast den 14 februari via mail christerjohansson4@gmail.com eller sms på
0708-761206. Anmäl antal som kommer att äta. Middag och måltidsdryck
(lättöl/ Loka) kommer båtklubben att stå för. Önskas annan dryck är det upp till var och
en att anordna detta i egen regi.
Inför årsmötet kommer följanade handlingar att finnas tillgängliga på hemsidan. Det kan
vara bra att sätta sig in i dessa inför årsmötet. Papperskopior på handlingarna kommer
även finnas i en mapp i klubbhuset.
-

Verksamhetsberättelse
Resultat- och balansrapport
Bokslut för 2016
Förslag till prislista
Förslag till budget 2017
Valberednings förslag till förtroendeuppdrag inför 2017
Förslag till förändring i stadgar
Ändringar i ordningsregler

Dagordning för årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Faststallande av dagordningen
4. Val av ordförande för årsmötet
5. Val av sekreterare för årsmötet
6. Val av två personer att justera protokollet samt vara rösträknare
7. Verksamhetsberättelse
8. Balans- och Resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av Verksamhetsberättelse samt Balans- och Resultaträkning
11. Beslut i anledning av klubbens vinst eller förlust
12. Styrelsens ansvarsfrihet
13. Fastställande av avgifter för kommande verksamhetsår
14. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Val av festkommitté
19. Motioner till årsmötet
20. Övriga frågor
a) Förslag till förändring i stadgarana, omröstning 1
b) Förändringar i ordningsstadgarna
c) Prioritering av båtlyft i egen regi
20. Mötets avslutande

Vänligen
Styrelsen

