Kallelse till extra stämma i Skallkrokens Båtsällskap.
Fredagen den 27/4 2018 kl. 17.00 samlas vi på klubbhusets baksida för en extrastämma
gällande stadgeändringar som årsstämman godkände. För att dessa skall få laga kraft
krävs ett ytterligare stämmobeslut.

Dagordning
1.

Upprättande av röstlängd.

2.

Fråga om kallelse skett i behörig ordning.

3.

Stämmans öppnande

4.

Fråga om presenterad dagordning kan godkännas

5.

Val av ordförande för stämman

6.

Val av sekreterare för stämman

7.

Val av justeringsmän, tillika rösträknare

8.

Föredragning om styrelsens förslag till stadgeändringar
Förslaget godkänt första gången vid ordinarie
föreningsstämma 2017-11-25

9.

Beslut om styrelsens förslag till stadgeändringar

10.

Stämmans avslutande

www.skallkroken.se

Styrelsens proposition gällande förslag till stadgeändringar:
§ 4 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar perioden 1oktober - 30 september.
ändras till
§ 4 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar perioden 1 januari - 31 december.
Motivering: Bättre anpassning till verklig verksamhetsperiod

7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen mellan den 15 oktober och 15 december månad...
ändras till
7.4 Årsmöte
Årsmöte hålls årligen mellan den 15 januari och 15 mars månad…

8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare
och tre övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av
två år och suppleant för en tid av ett år.
ändras till
8.1 Styrelsens sammansättning och val
Styrelsen väljs på årsmöte och skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare
och minst tre övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Ordinarie ledamot väljs för en tid av
två år och suppleant för en tid av ett år.
Motivering: Flexibilitet utan att stadgarna behöver ändras

2.6 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår anses ha begärt
sitt utträde ur föreningen.
ändras till
2.6 Utträde
Medlem, som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Eventuellt förfallna
avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande, varefter utträdet godkännes. För att slippa påföras
ny årsavgift måste uppsägning inkomma före januari månads utgång.
Motivering: Två år för lång tid.

T.o.m. januari kan Sällskapet justera medlemsantalet till SBU

