
25 APRIL Årsmöte kl. 10.00  

Förslag/motioner ska vara styrelsen till handa senast 11 april. Mejla motionen till info@sandbytc.se eller lämna 

motionen till kansliet. Glöm inte att underteckna med namn.  

Möteshandlingar finns på www.sandbytc.se under aktiviteter/årsmöte och i kansliet senas 18 april. 

I år har vi ett helt digitalt årsmöte. Anmäl dig till mötet genom mejl till kansliet senast 18 april. Länk till 

mötet kommer skickas ut till anmälda senast fredagen 23 april.  

DAGORDNING 

1. Fastställande av röstlängd 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

5. Fastställande av föredragningslistan 

6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

6b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 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 medlemsavgift för 2021 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

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

a) Förslag på namnändring: att byta namn till Föreningen Sandby Ideella Träningscenter 

b) Förslag på revidering av stadgarna med anledning av formellt namnbyte 

c) Förslag på stadgeändring så att medlemskap i specialidrottsförbund helt anpassas efter aktuell verksamhet 

d) Förslag på stadgeändring för när förslag/motioner behöver vara styrelsen tillhanda (från 4 till 2 veckor innan årsmötet) 

12. Val av: 

a) Föreningens vice ordförande för en tid av två år 

b) Föreningens kassör för en tid av två år 

c) Tre ordinarie ledamöter för en tid av två år 

d) Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 

e) Revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år (styrelsens medlemmar får inte delta i detta val) 

f) Ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en ska utses till ordförande 

13. Övriga frågor 

 

Kallelse till 

mailto:info@sandbytc.se
http://www.sandbytc.se/

