Dagordning vid årsmöte i Hammarby IF Friidrottsförening Vshår 2019
Datum: 2020-03-10 Plats: Kunskapsskolan vid COOP, EIP
Föreningens ordförande Lars Morgan föredrar punkterna § 1 tom § 4.
§ 1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Närvarande medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter (under
verksamhetsåret) och under mötesåret fyller lägst 16 år, är röstberättigad.
Ny medlem som under mötesåret ska ha beviljats medlemskap och erlagt
medlemsavgift senast fyra veckor före årsmötet är röstberättigad.
Medlem som INTE har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
Rösträtten är personlig.
Upprätta närvarolista.

§ 2.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§ 3.

Fastställande av föredragningslista.

§ 4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Förslag:
Magnus Duvnäs, ordförande och NN, sekreterare
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Förslag:
NN1 och NN2

§ 5.
§ 6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
VB2019 presenteras av föreningens sekreterare Ingvar Åström.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
Årsbokslut 2019 presenteras av föreningens kassör Ingvar Åström.

§ 7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen föredras av aukt revisor Micael Schultze Grant Thornton.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Revisorerna tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§ 9.

Fastställande av medlemsavgifter samt datum för erläggande av dessa.
Medlemsavgiften är 200: -/år för alla och familjeavgift är 600 kr/familj.
Sista datum för erläggande av medlemsavgiften är sista februari.

Styrelsen föreslår inga ändrade medlemsavgifter.
§ 10.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
VP2020 presenteras av föreningens vice ordförande Ulrika Hellberg och
Budget2020 av föreningens kassör Ingvar Åström.

§ 11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Styrelsens förslag:
Inga inlämnade förslag
Inkomna motioner:
Eerika Kiili har inkommit med 4 motioner och 3
förslag/tankar.
Styrelsen har lämnat utlåtande på dessa och detta
föredras av styrelseledamot Anders Kullen Havdelin.

§ 12.

Val av ledamöter i styrelsen, ordförande samt minst 5 övriga ledamöter
Beslut om antalet ledamöter i styrelsen inkl ordförande.
Förslag:
7 st ledamöter inkl ordförande.
Ledamöter som kvarstår i styrelsen för en tid av 1 år:
Ledamot 1: Jan Magnusson
Ledamot 2: Linnea Alstermark
Ledamot 3: Magnus Berg
Ledamot 4: Lynette Morgan
Valberedningens förslag är följande:
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
Ordförande: Ulrika Hellberg
Nyval
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
Ledamot 5: Mats AhlbergNyval
Ledamot 6: Anders Kullen Havdelin Nyval
övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år, fyllnadsval
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av två år
Suppleant 1: Mats Fältström
Kvarstår, 1 år
Suppleant 2: Elisabeth Johansson
Nyval
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
Revisor 1: Grant Thornton Revision Omval
med auktoriserad revisor Micael Schultze, som huvudansvarig
Revisor 2: Anders Brandt
Omval
Lekmannarevisor
Suppleant 1: Grant Thornton Revision Omval
Suppleant 2: Filippa Ramberg
Omval
Lekmannarevisor
e) minst 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall
utses till ordförande
Ordförande: Jan Lindelöw
Ledamot 1: Eerika Kiili
Ledamot 2: Filippa Marklund
f) beslut om val av ombud till
• SDF-möten (08fri)
• Årsmöte i Alliansföreningen (HIF)
• Övrigt för föreningen viktiga möten

Förslag: Styrelsen
Förslag: Styrelsen
Förslag: Styrelsen

§ 13.

Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet.
Avtackningar av avgående styrelseledamöter

§ 14.

Mötets avslutande.

