KALLELSE
Sammanträde:
Tid:
Plats:

Årsmöte 2019
Torsdagen den 10:e okt 2019, kl 18:00-19:30
Saltsjö Pir, Saltsjöbaden

Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av protokolljusterare
Fastställande av röstlängd
Mötet utlyst på behörigt sätt
Fastställande av dagordning
Framläggande av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt årsredovisning
6.1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
6.2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
6.3. Revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
11.1.
Proposition med anledning donation till klubben (se bilaga 1)
11.2.
Motioner
Valberedningens förslag
12.1.
Val av styrelsens ledamöter
Valberedningen föreslår Håkan Westberg till föreningens ordförande för en tid av 1
år (omval).
Valberedningen föreslår följande ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år:
Carl Brusewitz (omval)
Mikael Lindh Hök (omval)
Pär Båge (omval)
Marie Eneqvist (omval)
Lisa Seligson-Karlsson (omval)
Helena Kaplan (nyval)
Jonas Markman (nyval)
12.2.
Val av suppleanter
Valberedningen föreslår i styrelsen för en tid av 1 år:
Göran Ekman (omval)
12.3.
Val av revisor
Valberedningen föreslår Mattias Segerros till revisor för 1 år (omval).
12.4.
Val av valberedningen
Valberedningen föreslår följande valberedning för 1 år, Knut Leuckfeld
(sammankallande) och Christopher Lundqvist.

13. Övriga frågor
Välkomna
Styrelsen, Saltsjöbadens Slalomklubb

Bilaga 1 - Proposition från styrelsen med anledning av donation till slalomklubben.
Klubben har fått ett arv om 400 000 kronor från Bertil Forsman med syfte att
användas till utveckling för Slalomklubbens aktiva barn och ungdomar. Styrelsen
föreslår att klubben instiftar två årliga stipendier, ”Bertil Forsmans stipendier” som
ges till aktiva barn, ungdomar eller ungdomstränare i klubben som under året har
utvecklats mycket i klubbens anda och i enlighet med dess värderingar. IGLO är
klubbens värdegrund och ska genomsyra val och motivering av stipendiater.
I klubbens stadgar skall inskrivas att klubben förbinder sig att årligen dela ut minst två
stipendier om 5 000 kronor vardera. Vidare skall stadgarna ange att en förteckning
skall upprättas över vilka stipendier och belopp som har utgetts och till vem. Denna
förteckning skall årligen uppdateras i protokollet för årsmötet. Inför den årliga
uppdateringen i samband med årsmötet skall även beräknas hur stor del av det totala
kapitalet som är utdelat i stipendier. Styrelsen förbinder sig att fortsätta dela ut
stipendier tills hela arvet är förbrukat. Arvet skall dedikeras till stipendier och får inte
användas i den löpande träningsverksamheten.

