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Kallelse till årsmöte i
Strängnäs Jaktskytteklubb
Lördag den 13 mars 2021 kl. 09.00 Via
Microsoft Teams
Verksamhets- och förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning
med kommentarer), revisorernas berättelse, verksamhetsplan (träningsoch tävlingsprogram), styrelsens förslag samt inkomna motioner
kommer att finnas hemsidan www.strangnas-jsk.se innan mötet.

På sidan 2 finns förslag till föredragningslista.
Vi kommer att genomföra mötet via Microsoft Teams, vill ni delta
på mötet skickar ni mail till strangnasjsk@hotmail.com
Bifogat finns instruktioner hur ni använder Teams eller ringer in till mötet
via vanlig telefon.
En nyhet för året är att vi med hjälp av Cardskipper planerar att skicka ut medlemskort
digitalt. För att kunna göra det behöver vi ha aktuella mejladresser och mobilnummer. Vid
betalning av medlemsavgiften ange mejladress och telefonnummer för den betalningen
gäller. Alternativt mejla in uppgifterna till Strangnasjsk@hotmail.com

Medlemsavgiften på 450 kr för 2021
kan ni betala till Bg 5424-7234
eller Swisha till 123 030 0202
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Förslag till

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid årsmöte den 13 mars 2021 i via Teams.

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6. Fastställande av föredragningslista.
7. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2020.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a.

antalet ledamöter i styrelsen, 3 personer, för en tid av två år

b. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
c. en revisor för en period av två år och
d. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
13. Övriga frågor.
14. Genomgång av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
2021
15. Avslutning.

