Köpings Flygklubb

Årsmöte torsdag den 3:e mars 2022
Välkommen till årsmötesförhandling. Mötet startar kl. 18:00 på nätet, via länk som mejlas ut.
Samt i klubbstugan med så många platser som aktuella restriktioner då tillåter.
Handlingar sparas ned i filakivet på myweblog under Verktyg Filarkiv Årsmöteshandlingar 2022.
Senast en vecka innan mötet finns samtliga handlingar tillgängliga. De anslås även i klubblokalen.
Eventuella motioner sänds in skriftligen senast fyra veckor innan mötet till kopings.fk@gmail.com
Dagordning för årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet (bland valbara medlemmar).
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare att jämte ordförande justera protokollet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (senast tre veckor innan).
5. Fastställande av föredragningslista (enligt förslag nedan).
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023.
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för verksamhetsåret 2022.
11. Behandling av förslag från styrelsen och inkomna motioner från medlemmar.
- Inga förslag från styrelsen i år.
- Motion ett om…
- Osv för flera motioner.
(Förslag och motioner anslås ihop med övriga handlingar senast en vecka innan mötet).

12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (styrelseledamöter kan ej väljas här).
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år varav en skall utses till
sammankallande.
f) beslut om val av ombud till nationella, regions-, distrikts- och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
13. Övriga frågor (Ej för beslut):
- Fråga ett om…
- Osv för flera frågor.
- Dragning av vinnare bland 2021 års onsdagsflygare.
Vi ses på fältet och extra väl mött på årsmötet!
Styrelsen i Köpings flygklubb

