Årsmöte 2020
Datum:
Tid:
Plats:
Agenda:

15 mars, Söndag
kl 15.00
Vilbergsgatan 151 (Riksbyggen BRF Opalen)
Se appendix (övriga möteshandlingar finns tillgängligt på plats)

Efter mötet äter vi tillsammans på Vilbergens pizzeria.
Meny kommer finnas tillgänglig på årsmötet, anmälan sker till Mari under årsmötet.
Betala gärna medlemsavgiften innan årsmötet (Bankgiro: 5205-8864).
Licens, 5 dagar i kiosken
Licens, 4 dagar i kiosken
Licens, ej boende i Norrköping, 0 dagar i kiosken
Stor grabb, 5 dagar i kiosken
Licens ungdom (under 15 år), 0 dagar i kiosken
Passiv medlem, ej fritt spel

550:800:1800:450:250:150:-

För familjer så blir det en rabatt för varje medlem utöver den första medlemmen,
ytterligare medlemmar betalar samma summa som för stor grabb (dvs 100:- rabatt).

På mötet kan man även få sig en
närmare titt på jubileumsbollen.

Väl mött på årsmötet!
Hälsningar Styrelsen
www.hagabgk.se

Appendix:
Föredragningslista årsmöte 2020-03-15
1. Mötet öppnas
2. Prisutdelning
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Beslut om årsmötet behörigen utlysts
5. Val av mötesordförande
6. Val av mötessekreterare
7. Fastställande av röstlängd för mötet
8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
9. Genomgång av 2019 års verksamhetsberättelse
10.Genomgång av ekonomisk årsredovisning
11.Föredragning av revisionsberättelse
12.Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
13.Föredrag om det kommande 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 Lars R på ett år
17.Val av två styrelsesuppleanter på ett år
18.Val av två revisorer på ett år
19.Val av kioskansvarig på ett år
20.Val av tävlingskommitté på ett år (två eller tre stycken)
21.Val av UK på ett år
22.Val av ungdoms/rekryterings-kommitté på ett år (två eller tre stycken)
23.Val av damansvarig på ett år
24.Val av pressombud och webbansvarig på ett år
25.Val av valberedning på ett år (två stycken)
26.Beslut om medlemsavgifter för 2021
27.Motioner
28.Övriga frågor
29.Mötet avslutas

