Kallelse till årsmöte för Simidrottsklubben Delfin
söndag 2019-03-17 kl 15.00 i konferensrummet på Valhalla simhall
Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/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 ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
a. Förslag på justering i stadgarna. Se bifogat material

12. Uppföljning av styrelsens uppdrag från årsmötet 2018 angående att
undersöka samarbete/sammanslagning med annan förening
13. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet ledamöter för en tid av två år
c. revisor jämte revisorssuppleant(ersättare) för en tid av ett år. I detta val
får inte styrelsens ledamöter delta
d. 2 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, varav en ska utses
till ordförande
e. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Motion från styrelsen på ändring av stadgar för Simidrottsklubben Delfin
Förslag 1 från styrelsen
Vi har enligt stadgarna krav på någon revisorsuppleant utan har i stadgarna inskrivet att vi
endast ska ha en revisor. På tre andra ställen i stadgarna finns ordet revisorssuppleant eller
revisorerna i plural med. Styrelsens förslag är att vi stryker det som är överstruket och lägger
till det gulmarkerade.
Kap 3 Årsmötet
§ 5 Ärenden vid årsmötet

7 Revisorernas Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret. 
12 Val av
c) revisor jämte revisorssuppleant (ersättare) för en tid av ett år…
§ 6 Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen,
eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

Förslag 2 från styrelsen
Förslaget är att vi lägger till gulmarkerad text
§ 6 Valbarhet
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen, eller vårdnadshavare
till omyndig medlem. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot
eller suppleant i styrelsen, valberedningen, eller till revisor eller revisorssuppleant i
föreningen.

