Inbjudan till årsmöte den 19/2 18:30 i klubbhuset.
Dagordning:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av föredragningslista.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två rösträknare/ protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.
5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Val av
a) ordföranden för en tid av ett år
b) fyra ledamöter för en tid av ett år
c) två suppleanter för en tid av ett år
d) revisor och suppleant för en tid av ett år. I detta val får ej valda personer av styrelsen
deltaga.
e) två ledamöter i valberedningen.
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
10. Fastställande av medlems- och andra avgifter.
11. Behandling av styrelsens förslag och förslag som lämnats till styrelsen minst 14 dagar före
mötet
13. Övriga frågor
Styrelsens förslag:
1. Styrelsen föreslår en stadgeändring om uppmärkning av grejor enligt nedan med anledning av
många båtar (främst laser) med okända ägare, dessa måste kunna fraktas bort eller säljas. Förslag
på ändring:
Båtar, båtdelar och annan utrustning som förvaras på klubbens område eller i klubbens lokaler
skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. Styrelsen äger rätt att forsla bort och
försälja båt, båtdel eller annan utrustning eller egendom som lämnats kvar på klubbens område
eller i klubbens lokaler och som saknar märkning eller som har kvarlämnats av ägaren. Eventuell
behållning av försäljningen tillfaller då klubben.
Enligt stadgarna behövs endast ett årsmötesbeslut med 2/3 majoritet för att ändra. Beslut tas
under dagordningens punkt 11.
2. Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2020
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