



Kallelse till årsmöte söndagen den 23 augusti klockan 14.00 i båthallen, Alviks 
hamnen. 

Klubben försöker att hålla det sedan i mars uppskjutna årsmötet. Allt på grund av 
restriktioner utifrån Corona pandemin. Fortfarande gäller att fler än femtio personer inte får 
samlas på samma plats vid samma tillfälle. Därför några andra premisser inför mötet. 

I klubben är vi ca 80 medlemmar. Ett årsmöte brukar normalt samla ett trettiotal personer 
och då är det inga problem. Vi kan inte förutsätta att det blir så även i år utan vi måste ta 
höjd för att det kan var fler än femtio medlemmar som vill delta i mötesförhandlingarna. 

I syfte att få en uppfattning om hur många som kan tänkas vilja delta så vill vi ha er 
förhandsanmälan att ni önskar delta i mötet - senast en vecka före mötet dvs söndag den 
16 augusti. Vi vill också veta vilka som kan tänka sig att delta via ombud om antalet 
anmälda överstiger femtio personer. 

Således två alternativ 

Alt. 1. Jag kommer att delta i mötet 

Alt. 2. Jag deltar gärna i mötet men kan också tänka mig att företrädas av ett av mig själv 
           utsett ombud  

Anmälan till Tage Carlsson - tage.carlsson@hotmail.se - senast 19/8 2020 

Välkomna. 
/Styrelsen 

Agenda för årsmöte i ABK den 23/8 2020 

1. Årsmötet öppnas. 
2. Är årsmötet behörigen utlyst. 
3. Dagordningen fastställes. 
4. Val av Ordförande och Sekreterare för mötet. 
5. Val av två protokolljusterare och rösträknare. 
6. Upprättande av förteckning av närvarande, A och B-bevis noteras. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut. 
8. Revisionsberättelse. 
9. Fastställande av resultat och balansräkning. 
10. Ansvarsfrihet för styrelsen. 
11. Propositioner och motioner till årsmötet. 
12. Fastställande av verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret. 
13. Fastställande av medlemsavgift för det nya verksamhetsåret. 



14. Fastställande av budget för det nya verksamhetsåret. 
15. Val av Ordförande, kassör och Sekreterare. 
16. Val av fyra styrelseledamöter. 
17. Val av två Styrelsesuppleanter. 
18. Val av övriga funktionärer. 
19. Val av två revisor och en revisorssuppleant. 
20. Val av valberedning på två personer och en suppleant varav en sammankallande. 
21. Övriga frågor/information 
22. Mötet avslutas. 


