KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018
FÖR ÖSTSVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET
Härmed kallas du till årsmöte för Östsvenska Taekwondoförbundet.
Vi kommer att hålla till på Svensk Idrott (Idrottens Hus) på Skansbrogatan 7 vid
Skanstull.
Eftersom vi är på Idrottens Hus så har vi inte möjlighet att hålla dörrarna öppna
efter 18:00, så se till att vara i god tid.
Vi vill ha din anmälan till årsmötet senast den 10 april 2018 via e-mail
kansli@swetaekwondo.se så vi kan tillhandahålla rätt lokal och tillräckligt med
fika.
Alla handlingar kommer att mailas ut till er senast 14 dagar före mötet.

Varmt välkommen!

Styrelsen

PLATS: Svensk Idrott (RF), Skansbrogatan 7
DATUM: 18 april 2018
TID: 18:00
FULLMAKTSGRANSKNING: 17:30-17:55
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
samt val av 2 rösträknare
7. Godkännande av föredragningslistan
8. Föredragande av verksamhetsberättelse
9. Föredragande av förvaltningsberättelse
10. Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för Östsvenska Taekwondoförbundets styrelse av
förvaltning för räkenskapsåret 2017
12. Behandling av motioner som i stadgeenlig tid (enligt § 12) inkommit
13. Behandling av propositioner
14. Fyllnadsval av kassör i Östsvenska Taekwondoförbundet styrelse för en
tid av ett år
15. Val av ledamot nr. 1 i Östsvenska Taekwondoförbundets styrelse för en
tid av 2 år (väljs jämna år)
16. Val av suppleant i Östsvenska Taekwondoförbundets styrelse för en tid av
två år (väljs jämna år)
17. Firmatecknare för Östsvenska Taekwondoförbundet
18. Val av revisor och en revisorssuppleant att granska verksamheten,
räkenskaperna och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år
19. Fråga om val av ombud till och erforderlig antal suppleanter till DF-möte
20. Fastställande av arbetsplan för innevarande verksamhetsår
21. Fastställande av förbundsavgift för tillhörande medlemsföreningar
22. Fastställande av ev. extra ordinära avgifter
23. Fastställande av ev. styrelsearvoden
24. Fastställande av budget för innevarande år
25. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

