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Kallelse till Årsmöte 
 
 

Samtliga medlemmar i föreningen IFK Klagshamn kallas härmed till Årsmöte 
 
Dag Söndagen 6 mars 2022 
Tid                       10:00 
Plats: Digitalt, länk till Årsmötet mailas ut innan mötet startas upp. 
 
Med anledning av det rådande samhällsläget samt de restriktioner som gäller kommer IFK Klagshamn 
att arrangera Årsmötet digitalt. Om samhällsläget förbättras och restriktionerna tas bort kan det bli 
aktuellt att styrelsen tar ny ställning i frågan, då meddelar vi er medlemmar det via våra olika kanaler.  
 
Föreningens styrelse har proportioner som kommer att behandlas under årsmötet. Det är därför 
av yttersta vikt att ni medlemmar utnyttjar er rösträtt och vi vill därför uppmana er att delta vid 
Årsmötet. Om ni medlemmar har motioner som ni önskar att Årsmötet skall behandla skall dessa 
motioner vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 6 februari, motioner mailas till 
styrelsen@ifkklagshamn.com.  
 
Propositionerna berör:  
 

• Medlemskap i Svenska Friidrottsförbundet 

• Medlemskap i Svenska Budo & Kampsportsförbundet 
 
Motion berör: 
 

• Medlemsavgift för ledare 
 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget 
samt styrelsens proportioner – och eventuellt inkomna motioner från medlemmar med styrelsens 
yttrande kommer finnas tillgängligt för er medlemmar före årsmötet och kan mailas ut om det 
önskas.  
 
 
Agenda för Årsmötet 
 
1. Upprop samt fastställande av röstlängd för mötet 
2. Beslut om huruvida Årsmötet är i laga ordning utlyst 
3. Val av mötesordförande 
4. Val av sekreterare för mötet  
5. Val av två protokolljusterare/rösträknare att 
     jämte mötesordföranden justera protokollet 
6. Fastställande av dagordning för mötet 
7. Fastställande av senaste datum för protokolljustering 
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8. Föredragning av:  
     a) Styrelsens verksamhetsberättelse samt eventuella  
          sektionsstyrelser för det senaste verksamhetsåret 
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och 
          resultaträkning för det senast räkenskapsåret 
 
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning  
     under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
10. Beslut om berättelser enligt punkt 8 
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter för det kommande arbetsåret 
13. Fastställande av medlemsavgifter 
14. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av  
       budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 
15. Val av föreningens ordförande för en tid av 1 år 
16. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av 2 år 
17. Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år 
18. Val av två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år 
19. Val av valberedning i för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande 
20. I förekommande fall val av sektionsstyrelser 
21. Behandling av styrelsens förslag/propositioner och i rätt tid inkomna motioner 
22. Övriga ärenden 
 
 

-------------------------------------------- 

Klagshamn den 13 januari 2022 

Styrelsen IFK Klagshamn 
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