

Kallelse till Årsmöte 2018
för Solna Modellsportklubb

Tid: Tisdag den 30 Oktober klockan 19.00
Plats: Klubblokalen i Skytteholmsskolan
Dagordning
1)

Mötets öppnande

2)

Val av mötesordförande och mötessekreterare

3)

Fråga om mötets behörighet som årsmöte resp. klubbmöte

4)

Val av två (2) justeringsmän, vilka liksom ordföranden skall
justera protokollet. Justeringsmännen är tillika rösträknare
vid voteringar.

5)

Uppläsande och eventuellt godkännande av
verksamhetsberättelsen.

6)

Uppläsande av revisionsberättelsen.

7)

Fråga om styrelsen ansvarsfrihet.

8)

Förslag till ersättningar för styrelse och funktionärer.

9)

Förslag till budget.

10)

Propositioner.

11)

Motioner.

12)

Val av klubbfunktionärer. (§7 mom. 6)

13)

Val av revisorer.

14)

Val av valberedning med sammankallande

15)

Övriga frågor av informationskaraktär.

16)

Mötets avslutande.

Propositioner
Styrelsen föreslår en stadgeändring som gäller utskickandet av kallelse till
klubbmöte. Förslaget bifölls vid förra årsmötet, så vid ett bifall även denna gång
kommer stadgeändringen att gå igenom. Se bifogat förslag.

Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.

Medlemsavgifter för 2018
Medlemsavgifterna för 2018 .

Juniorer
Seniorer
Familjemedl.

Solna MSK
250:400:500:-

SMFF
100:420:420:-

Totalt
350:820:920:-

Som seniorer räknas personer födda före 1993 01 01
Familjemedlemskap innebär en senior och en eller flera juniorer som bor på samma
adress.
Medlemsavgiften betalas in på BANKGIRO 636-2586 Solna Modellsportklubb.
OBS. Klubbens Plusgirkonto fungerar inte längre.
Ange adress, e-postadress samt födelsedatum för de personer avgiften avser
Skåphyror
Vi har för närvarande inga skåp för uthyrning.
Klubblokalen
Vi har under senaste året haft god aktivitet i klubblokalen, men scouterna, som är
vår hyresvärd, har fortfarande inte fått igång någon verksamhet. Det har medfört att
scouterna har blivit uppsagda för avflyttning från den 1/1 2019. Vi har en bra
dialog med Solna stad, och hoppas att vi kan stanna i lokalen, men det kan hända
att vi behöver flytta. Förhoppningsvis har vi någon form av besked till årsmötet.
/styrelsen

AVS

Solna Modellsportklubb
c/o Rosén
Solhagavägen 3
163 52 Spånga

Tel.
www.solnamsk.se

