
 

 
  

 
 

Varmt välkomna på årsmöte!  
Eskilstuna Simklubbs 12:e årsmöte 

 
Onsdagen 23/3 kl 18:30 

Vilsta Sporthotell 
 

• Verksamhetsberättelse med årsbokslut, revisionsberättelse och budget presenteras på hemsidan 
senast onsdag 16/3.  

 

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. Stadgeändring gällande val av revisor 

6. Fastställande av föredragningslista.  

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,  

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

räkenskapsåret.  

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 

/räkenskapsåret.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  

11. Fastställande av medlemsavgifter.  

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- /räkenskapsåret. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna 

motioner.  

13. Val av  

a. föreningens ordförande för en tid av 1 år 

b. tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 

c. en ledamot i styrelsen för en tid av 1 år  

d. 1 revisor, 1 revisorssuppleant, jämte 1 lekmannarevisor för en tid av 1 år. I detta 

val får inte styrelsens ledamöter delta 

e. 3-5 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till 

ordförande.  

14. Övriga frågor.  

15. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte 

fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet 

Utdelning av utmärkelser och avtackning 



 

 

 

Valberedningens förslag till val enligt punkterna 12 a-c 

 

a) Ordförande för en tid av 1 år:  Carlos Costa 

 

b) 2 ledamöter för en tid av 2 år:  Lina Rosvall 

Fredrik Vikström  

Pär Svensson 

 

c) 1 ledamot för en tid av 1 år:  Peter Tuikkanen Keller 

 

d) 1 revisor, 1 revisorssuppleant, jämte 1 lekmannarevisor för en tid av 1 år:  

 

Alexander Larsson  (revisor)  

Anderas Mathiassen  (revisorsuppleant) 

Ann Bergström Puhakka  (lekmannarevisor)  

 

 

Styrelsens förslag till stadgeändring 

 

Nuvarande skrivning:  

 

§21 Ärenden vid årsmötet  

c) 2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta:  

 

Förslag till ny skrivning: 

 

§21 Ärenden vid årsmötet  

c) 1 revisor, 1 revisorssuppleant, jämte 1 lekmannarevisor för en tid av 1 år. I detta val får inte 

styrelsens ledamöter delta.   

 

 


