Kallelse till framflyttat Årsmöte 2020
Medlemmarna i Segeltorps IF kallas härmed till ordinarie framflyttat årsmöte söndagen den
22 november klockan 16.00 på Café Bollen (fotbollsektionens café), Långängskroken 1,
Segeltorp.
Men hänsyn till pågående Covid-19 pandemi gäller speciella förutsättningar för
genomförande av mötet. Vi kommer att följa de rekommendationer som föreligger vid tiden
för mötet och fn gäller följande:
•
•
•

Med hänsyn till antal deltagare och lokal tillåts max 30 personer att närvara.
Skulle det uppstå en situation där fler önskar tillträde, förbehåller vi oss rätten att
framflytta mötet och arrangera i annan lokal.
Samtliga deltagare skall, när de vistas i lokalen, bära munskydd av godkänd typ
(engångsskydd som finns att köpa på bl a apotek, vissa dagligvarubutiker m fl)
Medlemmar som vill deltaga men avstå fysiskt, rekommenderas att lämna signerad
fullmakt till valfritt ombud.

Årsmöteshandlingar finns senast fr.o.m. den 12 november 2020 tillgängliga på föreningens
kansli, Segeltorps Ishall, Långängskroken 3, Kungens Kurva.
Årsmöteshandlingar kommer även att tillhandahållas på årsmötet.
Vid frågor eller funderingar kring årsmötet, vänligen kontakta:
kansli@segeltorpsif.se

Välkomna!
Segeltorps IF, Huvudstyrelse

Dagordning:
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning
Styrelsens och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser för det senaste
verksamhetsåret
•
•
•
•

SIF: s verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.
Fotbollens verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.
Ishockeyns verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.
Innebandyns verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.

§7

Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och sektionsstyrelserna för den tid som revisionen
avser
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§9
§ 10
§ 11

•

Styrelsens förslag på stadgeändring

§ 12

Val av:
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) Föreningens sekreterare för en tid av två år.
c) Föreningens kassör för en tid av ett år.
d) En ledamot, representerande fotbollssektionen samt en personlig suppleant, båda för
en tid av ett år.
e) En ledamot, representerande ishockeysektionen samt en personlig suppleant, båda för
en tid av ett år.
f) En ledamot, representerande innebandysektionen samt en personlig suppleant, båda för
en tid av ett år.
g) En ledamot för en tid av ett år.
h) Två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år.
i) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

§ 13
§ 14
§ 15

Information om utnämningar samt eventuella avtackningar
Övriga frågor
Årsmötet avslutas

