Kallelse till årsmöte 2018
Tid:
Plats:

Torsdagen den 12 juli, kl 18.00
Klubbhuset, Lervikshamnen

Dagordning
1. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
2. Val av protokollförare
3. Val av två protokolljusterare
4. Framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av styrelseordförande (1 år)
8. Val av minst två och högst sex ledamöter i styrelsen (2 år)
9. Val av två suppleanter till styrelsen (1 år)
10. Val av en revisor jämte en suppleant (1 år)
11. Val av valberedning bestående av sammankallande samt en ledamot och en
suppleant (1 år)
12. Fastställande av medlemsavgiften (Styrelsens förslag: 100:- per medlem)
13. Förslag till ändring av stadgar (se nästa sida)
14. Övriga frågor
Välkomna!
Styrelsen för Mollösunds Båtförening
www.mollosundsbf.se

Styrelsens förslag till ändring av stadgarna i Mollösunds Båtförening
Bakgrund
Idag är föreningens verksamhets- och räkenskapsår 1 januari – 31 december. Ordinarie
årsmöte skall hållas senast 31 maj, enligt nuvarande stadgar. Styrelsen gör bedömningen att
fler medlemmar är i Mollösund under sommaren och därmed har bättre möjlighet att delta
på ett årsmöte i juli. Samtidigt bör inte tiden från avslutat verksamhets- och räkenskapsår till
ordinarie årsmöte vara så långt som ett drygt halvår. Styrelsen föreslår därför att stadgarna
ändras så att de bättre korresponderar med den
Förslag till nya formuleringar av §§ 11 och 13 i stadgarna
§ 11 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 maj t o m 30 april.
§ 13 Ordinarie årsmöte
Föreningen skall årligen hålla ett årsmöte under juli månad. …
Ändring av stadgarna sker genom beslut därom på två på varandra följande möten, varav ett
skall vara årsmöte. Styrelsen föreslår därför att ett extra föreningsmöte hålls i början av
augusti för att stadgeändringarna ska bli giltiga. Kallelse om det kommer att skickas ut efter
beslut på årsmötet. Om båda mötena godkänner stadgeändringarna så förlängs innevarande
verksamhets- och räkenskapsår med fyra månader, att avslutas den 30 april 2019.
Hittills gällande stadgar finns att ladda ner på
http://www.mollosundsbf.se/foreningen/stadgarstyrelse/
Styrelsen för Mollösunds Båtförening

