Kallelse till KFUM Uppsala Survival IF:s årsmöte 2017

Tid: Onsdagen 8 mars, klockan 19.00
Plats: KFUM Uppsalas kansli, Svartbäcksgatan 28

Härmed kallas samtliga medlemmar i KFUM Uppsala Survival IF till årsmöte. Röstlängden är
begränsad till betalande medlemmar, så alla uppmanas kontrollera att de har betalat
medlemsavgift för innevarande termin. Notera att 15 april är brytdatum för helårsmedlemskap.
Vid osäkerhet om avgift har avlagts kan ni kontakta föreningens kassör, Anders Åkerblom
(anders.akerblom1@gmail.com).

Motioner att avhandla på årsmötet ska vara styrelsen till handa senast två veckor innan
årsmötet. Skicka således eventuella motioner digitalt till info@uppsalasurvival.se SENAST
onsdagen 22 februari. Samtliga motioner som inkommer i tid kommer att avhandlas på årsmötet.
Personer som är intresserade av att inneha förtroendeposter i föreningen uppmanas att
kontakta vår valberedning, Daniel Gustafsson och Marcus Andersson. Se den bifogade
dagordningen för information om vilka poster som ska tillsättas på årsmötet.
Vid förhinder från att delta tillåter föreningen enligt §17 röstning genom ombud:
”Rösträtten är personlig men får vid medlems frånvaro utövas via fullmakt. Undertecknad
fullmakt med medlems namn och personnummer skall vara föreningens sekreterare tillhanda
senast tre dagar innan årsmötet. I fullmakten skall stå hur medlemmen önskar rösta vid varje
punkt som utlysts i dagordningen (se 21 §). Vid val skall markeras det namn som medlemmen vill
se vald. Vid annan omröstning skall vara märkt ’ja’ eller ’nej.’”
För eventuella övriga frågor är ni välkomna att kontakta mig på ernils_l@hotmail.com.

Väl mött på årsmötet!

Å styrelsens vägnar,

Ernils

Dagordning för KFUM Uppsala Survival IF:s Årsmöte 2017

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
A) föreningens sekreterare för en tid av två år
B) föreningens kassör för en tid av två år
C) övriga ledamöter (en) i styrelsen för en tid av två år
D) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
E) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande
F) en hinderbaneansvarig för en tid av ett år
G) en säkerhets- och krisansvarig för en tid av ett år
H) en IT- och marknadsföringsansvarig för en tid av ett år
13. Övriga frågor.

