Skellefteå rodelsällskap 1
Dagordning, årsmöte 28 sept 2021

Dagordning årsmöte 2021

18.00 vid liftstugan, Vitbergsbacken (ställföreträdande lokal för Vitbergets topp)
1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justerare, tillika rösträknare

5. Fråga om mötets behöriga utlysande JA/NEJ

7. Godkännande av dagordning JA/NEJ
- Ev anmälan av "övriga frågor"
- Inkomna motioner senast två veckor innan mötet

8. Upprättande av röstlängd
- närvarande medlem som under mötesåret fyller lägst 12 år
- medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
- aktuella medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet
- ev ombud?
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning för perioden juli
2020 – juni 2021, se bilaga.
10. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning juli 2020 – juni 2021, se bilaga.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. JA/NEJ
12. Val av styrelse
a) föreningens ordförande för en tid av två år.
Redan vald till 2022: Enar Nordvik

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Redan vald till 2022: Maria Renström

c) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningens förslag: Johannes Lindberg (omval, tidigare suttit 2018-2021)
d) ev suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år
Valberedningens förslag: inga

13. Val av valberedning om minst 1 ledamot för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande.
Förslag: Jonas Fahlman (omval)
Skellefteå rodelsällskap, orgnr 802516-5963, stiftad 140 m.ö.h. på Vitberget 5 maj 2018

14. Val av revisor. Minst 1 revisor jämte ev suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Valberedningens förslag: Dick Hellman, kommunrevisor emeritus (omval)
15. Val av ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
16. Fastställande av medlemsavgifter, inklusive ev deltagaravgifter och
familjemedlemskap
Styrelsens förslag: 20 SEK/år medlemsavgift, 100 SEK/år för vuxna.
För tävlingsdeltagande tillkommer avgifter.

17. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhetsår
- Tävling: Maria Renström informerar
- Träning: Enar Nordvik informerar
- VP och Ekonomi: styrelsen informerar
18. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner m.m.

19. Information från Svenska skridsko-, kälk- och rullidrottsförbundet – Niclas Bentzer
20. Firmatecknare

Styrelsen har enligt stadgarna rätt att delegera firmateckningsrätten till enskilda styrelseledamöter. På
konstituerade möte efter årsmötet 2020 delegerades till ordförande, sekreterare och vice ordförande att var
för sig teckna föreningens firma. Vidare uppdrogs till styrelsen att ta fram och sätta lämpligt gränsvärde för
när teckningsrätten kan delegeras till enskilda styrelseledamöter.

Styrelsen föreslår årsmötet
- att godkänna att styrelsen fortsätter delegera teckningsrätten på samma sätt
- att sätta gränsvärde för när teckningsrätten kan delegeras till enskilda
styrelseledamöter till ett belopp på 10 000 SEK.
21. Stadgeändring

Stadgarna är föreningens högsta styrande dokument och kan bara ändras genom beslut med minst 2/3 av
antalet avgivna röster på två på varandra följande möten, varav ett ska vara årsmöte eller extra årsmöte,
med minst en månads mellanrum. Enligt stadgarna tillhör SRS Svenska bob- och rodelförbundet, vilket inte
längre finns. Under året har styrelsen beslutat att gå med i Svenska skridskoförbundet (nuvarande Svenska
skridsko-, kälk- och rullidrottsförbundet).

Styrelsen föreslår årsmötet
- att godkänna anslutning till Svenska skridsko- kälk- och rullidrottsförbundet
- att uppdatera stadgarna om tillhörighet till specialidrottsförbund.

22. Ev övriga frågor

23. Mötets avslutande

skerodel.se

