Dagordning vid årsmöte med Värnamo Simsällskap 18 mars 2018 kl 16.00
Plats: Friluftsanläggningen Borgen
1. Årsmötets öppnande. Fastställande av röstlängd för mötet.
Görs genom närvarolista. Alla som har betalt medlemsavgift och i år fyller/fyllt 18 år har rösträtt.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. Val av mötesordförande under punkten 8.
3. Val av protokollsjusterare och rösträknare (2 st).
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ska annonseras eller anslås i klubblokal/på hemsida senast tre veckor före årsmötet.

5. Fastställande av föredragningslista/dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2017. (Delas ut)
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2017. (Delas ut)
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret 2017.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017.
9. Fastställande av medlemsavgift för 2019
Styrelsen föreslår följande (oförändrat):
Familjemedlemskap
400 kr
Supportermedlemskap 150 kr
Knattemedlemskap
100 kr

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner från medlemmarna.
12. Beslut om antalet sektioner i föreningen 2018
Förslag från styrelsen: simsektion, ekonomisektion, tävlingssektion, sponsorsektion, supportersektion

13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Förslag från styrelsen: 7 ordinarie + 1 suppleant (+ chefstränaren som adjungerad)

14. Val
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år
b) Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

c) Suppleant i styrelsen
d) Två revisorer för en tid av två år, varav den ene alltid är kvarstående under ett år, jämte två
suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte medverka.
Ordinarie revisorer
Suppleanter

e) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
och sammankallande.
f)

Beslut om val där föreningen har rätt att representera med ombud. Ombud till Östsvenska
simförbunds årsmöte. Ombud till Östsvenska simförbunds höstmöte.

15. Utdelning av prestationsbelöningar.
16. Övriga frågor.
Policydokument; kränkningar, droger och trafik
17. Tid för frågor och diskussion.
18. Information
19. Avslutning
20. Kaffe

