KALLELSE

2019-03

2019-02-05
Författare

Mottagare

Jan Lindberg

Alla medlemmar

Kallelse till årsmöte i Brandholmens Båtklubb
När: Måndagen den 25 februari 2019, kl:18:00-21:00,
Plats: Sunlight Hotell & Conference, Nytorget 7, Nyköping, Tel: 0155-20 50 00
I samband med årsmötet kommer det att serveras kaffe och smörgås.
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Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Styrelsens bokslut, verksamhetsberättelse samt förslag till disposition av resultat
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om uppkommet resultat
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Orientering om budget och verksamhet för nästkommande år
Fastställande av avgifter och arvoden – styrelsen föreslår inga förändringar
Motion om husbil/husvagnsförvaring i båthallarna
Motion om hedersmedlemskap – styrelsens förslag till kriterier (PM2019-02)
Ändring av stadgarna, beroende av beslut i punkt 13-14 – årsmötets beslut
Val av ordförande (2 år)
Val av övriga ledamöter (6 personer, 2 år växelvis)
Val av styrelsesuppleanter (2 personer, 1 år)
Val av revisor (1 person, 2 år)
Val av revisorssuppleant (1 person, 1 år)
Val av funktionärer, (1 år, brandsäkerhet, traktor, elsäkerhet, utbildning och webb)
Val av kontaktmän (8-10 personer, 2 år, växelvis)
Val av valberedning, (3 personer, varav en sammankallande, 1 år)
Behandling av ärenden som styrelsen anmält i kallelsen till årsmötet – Diskussion
a) strategi för uteplatserna – vad tycker medlemmarna? (fler större platser, tält?)
b) bryggor i Spelhagen – redovisning av aktuellt läge
c) miljötillsyn 2018 – spolplattans reningsteknik – medlemmarnas syn på bottentvätt
d) uppföljning av genomförda åtgärder – information från styrelsen
Övriga frågor
Avtackning av avgående ledamöter och funktionärer
Mötet avslutas – valda styrelsemedlemmar samlas direkt för konstituerande möte.
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