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Dagordning för årsmöte i Haninge Sportdykarklubb 2020-03-03  
Plats: Torvalla Sporthall, Möteslokal, Plan 3 

Klockan 18:30 

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.  

 

2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.  

 

3. Fastställande av föredragningslista.  

 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

 

a) Ordförande.  

b) Sekreterare.  

 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

 

a) Protokolljusterare.  

b) Rösträknare.  

 

6. Verksamhetsberättelser.  

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.  

 

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.  

 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

 

9. Fastställande av medlemsavgifter.  
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10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets/räkenskapsåret.  

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner.  

 

12. Val av:  

 

a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år.  

Förslag: 

 

b) 1 ordinarie ledamot i styrelsen för en tid av 2 år, eventuellt ytterligare 1 eller 2 ordinarie 

ledamöter för en tid av 1 eller 2 år.  

Förslag: 

 

c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.  

Förslag: 

 

d) 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. Ingen av styrelsens medlemmar får delta i 

denna omröstning.  

Förslag:  

 

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.  

Förslag:  

 

f) Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud). 

Förslag:  

 

13. Val av festkommitté med anledning av klubbens 50 års firande 

 

14. Övriga frågor. 

 

15. Mötets avslutande. 
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