Medlemmar kallas härmed till
ÅRSMÖTE 2014
i SOLÖ SIM-SKOLEFÖRENING

Tid: torsdagen den 31 juli 2014, kl. 16.00
Plats: Hos Louise och Nils i Segerboda, Lucktorpsvägen 4, från badplatsen åk 900 meter mot
Lännagården, ta till höger vid vägskälet mot Marholmen, 300 meter efter vägskälet, vid
busshållplatsen, ta till vänster upp mot Sikaskogen. Det är ett senapsbrunt hus med svart tak
och vita knutar, växthus och flaggstång, tel 0176-26 97 79. Barn är välkomna med (säg gärna
till innan).
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt
Fastställande av dagordningen
Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Val av en justerare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
Styrelsens årsbokslut för 2013, verksamhetsplan för 2015 och budget för 2015 (kommer
senare att finnas på hemsidan).
Revisorns berättelse för verksamhetsåret 2013
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter för år 2015
Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande valperiod, har varit 7 totalt
Val av
a) ordförande för ett år (i tur att avgå: Nils Matsson)
b) övriga ledamöter för två år (i tur att avgå Ann Hedman, Kenneth Stefansson och
Louise Angleryd.)
c) kvarstår ytterligare ett år gör: Lotta Öijer Thalén, Jenny Bergman, som avgår i förtid,
och Lena Hultin
d) revisor jämte suppleant för ett år (i tur att avgå: Kristina Österman och Svante
Österman) – Förslag: omval
e) valberedning (ordförande och suppleant) för ett år (har ej funnits tidigare).
Behandling av förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem
Övriga frågor

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns med på dagordningen.
Handlingar finns att tillgå på hemsidan: solosimskola.se
Frågor och helst anmälan till Nils eller Louise 0176-26 97 79, 0176-715 83, nils.matsson@lareko.se
Hjärtligt välkommen/välkomna!
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