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Varmt välkomna på årsmöte! 
 

Eskilstuna Simklubbs 11:e årsmöte 
 

Onsdagen 17/3 kl 18:30 
 

✓ Mötet hålls digitalt  

✓ Anmäl dig till årsmötet senast onsdag 10/3 till esk@idrottsormland.se, skriv namn och e-

postadresser på de som önskar att delta.  

✓ Länk till årsmötet skickas ut via mail till alla anmälda 

✓ Verksamhetsberättelse med årsbokslut, revisionsberättelse och budget presenteras på 

hemsidan senast onsdag 10/3. 

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. Fastställande av föredragningslista 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

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

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

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

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

a) Ordförande tillika styrelseordförande  för en tid av 1 år   

b) 2 ledamöter    för en tid av 2 år  

c) 2 revisorer jämte 1 suppleant  för en tid av 1 år   

I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 

d) 3-5 ledamöter i valberedning   för en tid av 1 år,  

av vilka en skall utses till ordförande 

13. Övriga frågor.  

Beslut i frågor 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  

mailto:esk@idrottsormland.se
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Valberedningens förslag till val enligt punkterna 12 a-c 
 
Ordförande tillika styrelseordförande  för en tid av 1 år Carlos Costa 

 

2 ledamöter    för en tid av 2 år  Ulrika Lindskog 

     Lisa Lövenros 

 

2 revisorer jämte 1 suppleant  för en tid av 1 år   Alexander Larsson 

     Andreas Mathiassen 

     Ann Bergström Puhakka (suppl.) 

 


