
  

  

Strängnäs 2021-07-20  

Till samtliga medlemmar i Strängnäs Volleybollklubb  

Kallelse till årsmöte i Strängnäs Volleybollklubb  

Tid: måndag kl 19:00 den 16 augusti 2021  

Plats: Sergeantstigen 5  
  

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 2021-08-16 

  

1. Mötets öppnande    

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

4. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

6. Fastställande av föredragningslista. Lägg till eventuellt övriga frågor till punkt 15.  

7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret.  

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

10. Fastställande av medlemsavgifter och ersättningar.  

 a)   styrelsens uppdaterade - Ledarpolicy och riktlinjer för Strängnäs Volleybollklubb. Inga förändringar från 

föregående säsong. 

 b)   styrelsens förslag till nya träningsavgifter och familjemedlemskap:  

•   Enskilt medlemskap 100 kr. Nytt familjemedlemskap (skrivna i samma hushåll) 250 kr – medlem + 

träna för hela familjen. Licensierad spelare som har deltagit i minst en tävling och har betalat 

familjemedlemskap får overall. De som har overall får ny när de behöver ny storlek.  

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets/räkenskapsår.  

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

13.  Val av:  

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;  

b) halva antalet av övriga ledamöter två st i styrelsen för en tid av två år;  

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;  

d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter 

delta;  

e) Enligt kapitel 4.1 i stadgarna utser styrelsen ledamöter i valberedningen.  

14. Beslut om två st firmatecknare.   



15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan 

avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen 

till mötet.  

16. Mötets avslutande.  


