
 

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019  

Danderyds SK Friidrottsförenings ordinarie årsmöte hålls onsdagen den 24:e april 
klockan 18.30 i klubblokalen på Danderydsvallen, Noragårdsvägen 46. 
MISSA INTE ÅRETS ÅRSMÖTE! VI GÄSTAS DENNA GÅNG av ROBERT KRONBERG 
 
Inspirationsföreläsning med Robert Kronberg–Sveriges bästa 110m häcklöpare genom 
tiderna. - 23 SM Guld i 60/110mHäck- EM medaljör - Ende manlige friidrottare som tagit 
SM Guld på både häck och slätlöpning i samma mästerskap - 14 Finnkamper –  
Svensk rekordhållare på 110m Häck. 
Kom i tid – Från kl. 18.00-18.30 kan de som vill ta ett ”Idolkort” med Robban 
 
OBS! Leverans av Hoodie efter Årsmötets avslutande.  
 
Vi bjuder på fika – lika gott som vanligt. 
 
Förslag på dagordning: 

1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av dagordning 
7. Utdelning av stipendier och hederspriser 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
11. Fastställande av medlemsavgifter 
12. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhets-/räkenskapsår. 
13. Val av: 

a. föreningens ordförande för en tid av ett år 
b. ledamöter till styrelsen för en tid av två år 
c. ev suppleanter till styrelsen för en tid av ett år 
d. revisor jämte suppleant för en tid av ett år 
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande 
f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud 

14. Övriga frågor 
15. Mötets avslutande 

Ev motioner till årsmötet inskickas snarast, dock senast 10:e april till styrelsen@dskfri.se 
Möteshandlingar kommer att finnas på www.dskfri.se senast en vecka innan årsmötet. 

För att vara röstberättigad på årsmötet krävs: 
 att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år med nedanstående tillägg 

o  i det fall medlemmen är mellan 12 och 15 år utövas rösträtten av en vårdnadshavare 
 att medlemsavgift har betalats senast tre veckor innan årsmötet. 

Välkomna! 


