
Kallelse till årsmöte 2023 Nevis RGK

Kallelse - Dags för årsmöte! Nevis Rytmiska Gymnastikklubb

Nu är det dags för årets viktigaste möte för dig som är medlem i Nevis RGK! På årsmötet har du

chansen att vara med och besluta om vilka frågor vi i styrelsen ska driva.

I dagordningen som kan ses nedan kan du läsa mer om vilka frågor vi ska ta beslut om.

Tid: Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00-20.00

Plats: Mötesrummet i Hagalidhallen, Staffanstorp

Medlem som har betalat medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på

årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

BLI STÖDMEDLEM FÖR ENDAST 200kr/år: https://www.nevisrg.se/sponsring/

Årsavgiften är 200 kr för stödmedlemmar och sätts in på bankgiro 589-0389, Meddelande: Stöd+Ditt

namn. Endast betalande medlemmar är röstberättigade.

MOTIONER/FÖRSLAG skall vara styrelsen per mail nevis.rgk@gmail.com senast 2023-03-02

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara

styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt

yttrande över förslaget.

Samtliga Årsmötesdokument kommer finnas på www.nevisrg.se senast 1 mars.

På hemsidan finner du också föreningens stadgar och information om medlemskap.

VARMT VÄLKOMNA

https://www.nevisrg.se/sponsring/
mailto:nevis.rgk@gmail.com
http://www.nevisrg.se


Dagordning Årsmöte 2023 Nevis RGK

1. Fastställande av röstlängd

2. Val av ordförande och sekreterare till mötet

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av föredragningslista

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande året

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

12. Val av:

a. Föreningens ordförande för en tid av 1 år

b. Val av ledarmöten, halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (Resterande 1 år)

c. Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd rangordning för en tid av 1 år

13. Revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

14. Ledamöter i Valberedningen för en tid av 1 år, (en ska utses till ordförande)

15. Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med

ombud)

16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Välkomna!

Styrelsen för Nevis RGK


