
Inbjudan årsmöte 2018
Haga bgk 

Datum: 17 mars, Lördag
Tid: kl 15.15
Plats: Vattengränden 9 (Föreningen HjärtLung)
Agenda: Se appendix

Från kl 15 så finns det gratis parkering i anslutning till lokalen. Efter mötet äter vi 
tillsammans (bokat mellan 17.30-19.00). Klubben bjuder på en hamburgare, dryck 
bekostas på egen hand. Anmälan görs till Christian Olsson senast 9 mars.

Broadway Konditori (Bråddgatan 26, http://www.broadwaykonditori.se)
Meny – Broadways hemgjorda spicy crispy kycklingburgare

   Tripple cheese burger
   Barbequeburgare
   Jack Danielsburgare
   Halloumiburgare

Tele – 073 9972212
E-post – c.olsson@hotmail.com 

För den medlem som behöver tillskott till Haga garderoben så tar vi emot 
beställningar på årsmötet. En order skickas iväg efter årsmötet så att kläderna ska 
vara färdiga till utomhussäsongen.

Piké 225:- 
Långärmad  300:-
Jacka 300:-
Träningströja 100:- 

Betala medlemsavgifterna innan årsmötet. (Bankgiro: 5205-8864)

Licens, 5 dagar i kiosken     550:-
Licens, 4 dagar i kiosken     800:-
Licens, ej boende i Norrköping, 0 dagar i kiosken 1800:-
Stor grabb, 5 dagar i kiosken     450:-
Licens ungdom (under 15 år), 0 dagar i kiosken     250:-
Passiv medlem, ej fritt spel     150:-

http://www.broadwaykonditori.se/?page=kvallsmeny&pid=3
mailto:c.olsson@hotmail.com


Föredragningslista årsmöte 2018-03-17

1. Mötet öppnas
2. Prisutdelning
3. Beslut om årsmötet behörigen utlysts
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Fastställande av röstlängd för mötet
8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
9. Genomgång av 2017 års verksamhetsberättelse
10. Genomgång av ekonomisk årsredovisning
11. Föredragning av revisionsberättelse
12. Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
13. Föredrag om förslag för årets verksamhet och budget
14. Val av ordförande på ett år
15. Val av två styrelseledamöter på två år
16. Val av fyllnad för tidigare styrelseledamot Annika J på ett år
17. Val av två styrelsesuppleanter på ett år
18. Val av kioskansvarig på ett år
19. Val av tävlingskommitté på ett år (två st eller fler)
20. Val av UK på ett år
21. Val av ungdoms/rekryterings-kommitté på ett år (två st eller fler)
22. Val av damansvarig på ett år
23. Val av pressombud och webbansvarig på ett år
24. Val av två revisorer på ett år
25. Val av valberedning på ett år
26. Beslut om medlemsavgifter för 2019
27. Information från styrelsen (Kläder, Hemsida, Kalender, Startavgifter etc.)
28. Motioner
29. Övriga frågor
30. Mötet avslutas


	Föredragningslista årsmöte 2018-03-17

