2022-04-20
Medlemmar i Skånska Fältrittklubben

Kallelse till Årsstämma 2022 i Skånska Fältrittklubben
Medlemmarna i Skånska Fältrittklubben kallas härmed till Årsstämma måndagen den 30
maj kl 18.00 på Jägersro i Derby Club.
Bifogat finns föredragningslista. Valberedningens förslag kommer att sändas ut separat.

Inför Årsstämman:
Eventuella motförslag till valberedningens förslag måste vara valberedningens
ordförande tillhanda senast 12 dagar före Årsstämman, det vill säga senast den 18 maj.
Eventuella motioner eller förslag till Årsstämman från medlem i SFK måste vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före Årsstämman, det vill säga senast den 9 maj.
Som avslutning kommer en måltid att serveras, bestående av 180gr Jägers Schnitzel med
gröna ärtor, ansjovissmör, rostad potatis och sky på tallrik samt liten kaka till kaffet. Öl och vin
finns att köpa till. För att kunna delta i måltiden ska 155 kr sättas in på SFK bg 144-6947
senast den 25 maj. Glöm inte att ange namn.
Anmälan till stämman gör du enklast genom att skicka ett mejl till
info@skanskafaltrittklubben.se. Din anmälan till stämman måste vi ha senast den
25 maj.

Välkomna till Årsstämman!
Styrelsen
Skånska Fältrittklubben

Årsstämma 2022 – Skånska Fältrittklubben
Måndagen den 30 maj 2022 kl 18.00

FÖREDRAGNINGSLISTA

1.

Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

2.

Upprättande och godkännande av röstlängd

3.

Godkännande av dagordning

4.

Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning

5.

Styrelsen berättelse

6.

Revisorernas berättelse

7.

Fastställande av förenings resultat- och balansräkning

8.

Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen

9.

Fastställande av årsavgift för nästkommande år

10.

Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och revisorssuppleanter

11.

Val av styrelse

12.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

13.

Val av ordförande och ledamöter i valberedningen

14.

Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tre veckor
före årsstämmans avhållande

15.

Av styrelsen hänskjutna ärenden

Anmälan
Skånska Fältrittklubbens Årsstämma 2022
Tid:
Plats:

Måndagen den 30 maj 2022 kl 18.00
Derby Club, Jägersro.

Föreningsstämman
JA, jag kommer att deltaga vid Årsstämman

Namn:

……………………………………………………………………………………………

Tel nr: ……………………………………………………………………………………………
E-post:

……………………………………………………………………………………………

Eventuellt meddelande:
……………………………………………………………………………………………………………
Anmälan till stämman skall vara oss tillhanda senast den 25 maj 2022 och skickas via
post eller e-post till:
Skånska Fältrittklubben
Jägersro Galopp
Box 9506
200 39 Malmö
E-post: info@skanskafaltrittklubben.se

