Datum

Uppdaterad

2018-04-12

Utbildnings- och fritidsförvaltningen

Protokoll Årsmöte (Mall)
§1 Årsmötets öppnande.
xx öppnar mötet
§2 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Medlemsregistret kollas mot de närvarande och röstlängden fastställs till xx röstberättigade
medlemmar.
§3 Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen fastställdes
§4 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Inbjudan har publicerats på klubbens hemsida och facebook, samt satts upp i klubblokalen 4 veckor
innan mötet. Mötet anses behörigt utlyst.
§5 Val av ordförande för mötet
Xx väljs till ordförande för mötet.
§6 Val av sekreterare för mötet.
Xx väjs till sekreterare för mötet
§7 Val av två protokoll justerare och tillika rösträknare.
XX och XX väljs till protokolljusterare, tillika rösträknare.
§8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse:
8a Styrelsens verksamhetsberättelse för år xx
Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna
8b Styrelsens förvaltningsberättelse för år xx
Berättelsen godkänns och läggs till handlingarna
8c Revisorernas berättelse för år xx
Revisorn läste upp sin berättelse.
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§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
Mötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.

§10 Behandling av budget, motioner och styrelsensförslag
10a Behandling av förslag till budget för år xx
Mötet beslutar om förslaget till budget för år xx
10b Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har inkommit till styrelsen
Alt – Motion 1 beslutas enligt motionärens förslag
Alt – Motion 1 motionärens förslag röstas ner
10c Behandling av styrelsens förslag
Styrelsen har inga förslag.
Alt – Beslut enligt styrelsens förslag
Alt - Styrelsens förslag röstas ner
§11 Fastställande av medlemsavgiften.
Medlemsavgiften beslutas till xx kr för meldemmar över 18år oc xx kr till medlemmar under 18 år.
§12 Val
12a Val av ordförande för en tid av 1 år
XX väljs till ordförande för en tid av 1 år.
12b Val av x ledamöter för en tid av 2 år
Xx, xx, xx, xx och xx väljs till ledamöter för en tid av 2 år
12c Val av x suppleanter för en tid av 1 år
Xx och xx väljs till suppleanter för en tid av 1 år
12d Val av revisor för en tid av 1 år
Xx väljs till revisor för en tid av 1 år
12e Val av ordförande och x ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år
Xx väljs till ordförande och xx väljs till ledamot i valberedningen för en tid av 1 år.
§13 Övrigt
Inget att ta upp under övrigt
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§14 Mötet avslutas
Xx avslutar mötet

Underskrifter
___________
Ordförande

____________
Vid protokollet

__________
Justerare

_____________
Justerare

