Årsmöte 2010 i
Orienteringsklubben Södertörn
Kallelse

Ordinarie årsmöte måndagen den 1 februari
2010 klockan 1900 i Farstanäsets friluftsgård.
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Alla medlemmar hälsas välkomna till årsmötet då det
gångna året summeras och planerna för 2010 fastställs.
Ett tillfälle då du kan tycka till och göra din röst hörd. Allt
för att vi ska kunna göra en bra verksamhet ännu bättre.
Klubben bjuder på fika, smörgås m m.
Välkommen till Näset den 1 februari!
Ann-Sofie Svanberg
ordförande

Mötets öppnande.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Val av ordförande i kommittéer för innevarande verksamhetsår
(nuvarande är Göran Hillgren i TT, Göran Hellgren i Ungdom, Sune Sisell i Stug, Tomas Möller i
Arrangemang samt Irrblosset-redaktören Olle Blomgren).
Tillsättande av övriga huvudfunktionärer för innevarande verksamhetsår (bl a webb-ansv Anders
Hedberg, tävlingsanmälningar Gunnel Junegard samt rekrytering och naturpass, övriga ansvariga
kan även utses av styrelsen).
Beslut om medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
Beslut om subvention och finansiering av anmälningsavgifter för innevarande verksamhetsår.
Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Farstanäsets utveckling (motion).
Regler för matservering på Farstanäset (motion).
Val av;
föreningens ordförande för en tid av ett år (nuvarande Ann-Sofie Svanberg);
halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, d v s val av 4 ledamöter
(2007 valdes Ann Franzén, Kjerstin Markstedt, Marielle Larsson och Petra Lindell på två år. 2008
valdes Lars-Gunnar Larsson, Paul Norén, Fredrik Setterqvist och Örjan Kampegård på två år);
två revisorer2 jämte suppleanter för en tid av ett år (nuvarande revisorer Stefan Jakobsson och
Sven Setterqvist, nuvarande suppleanter Kjell Holmberg och Staffan Zilling);
tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande (nuvarande
Per Franzén, Helena Berglind och Patrik Blidefalk);
beslut om val av ombud till Stockholms OF:s årsmöte.
Övriga frågor3.
Mötets avslutande.

Årsmöteshandlingar finns på www.oksodertorn.se och Farstanäset senast måndag 25 januari. Har du ej tillgång till Internet eller
möjlighet att hämta handlingar på Farstanäset - kontakta ordföranden på telefon 073 595 02 57.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

