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Kallelse till Årsmöte 2019 
för Solna Modellsportklubb 

 
Tid: Måndag den 9 December 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 
Inga propositioner är föreslagna. 
 
Motioner 
Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
 
 
 
Eftersom årsmötet hålls så sent på året redovisas nedanstående 
avgifter både för 2019, som ju nästan passerat, samt för kommande 
år, 2020. Det som skrivs om klubblokalen nedan gäller både 2018 
och innevarande år 2019. 
 
Medlemsavgifter för 2019 / 2020 
 
Medlemsavgifterna för 2019 / 2020.  
  
       Solna MSK SMFF  Totalt 
Juniorer  250:-  100:-         350:- 
Seniorer  400:-  420:-         820:- 
Familjemedl. 500:-  420:-  920:-  
 
Seniorer är personer födda före 1994-01-01 (2019) eller 1995-01-01 (2020). 
Familjemedlemskap innebär en senior och en eller flera juniorer som bor på samma 
adress. 
Medlemsavgiften betalas in på BANKGIRO 636-2586 Solna Modellsportklubb.  
Ange adress, e-postadress samt födelsedatum för de personer avgiften avser 
 
Skåphyror 
 
Vi har för närvarande inga skåp för uthyrning. 
 
Klubblokalen 
 
Aktiviteten i klubblokalen har fortsatt varit god under 2018/2019. Det är ofta fullt 
runt byggbordet på måndagskvällarna. Vi har en överenskommelse med Solna Stad 
att vi får vara kvar i lokalen, men hyresnivån är ännu inte klar, trots att det snart 
gått ett år sedan de tog över. Det finns indikationer på hyreshöjning, 
förhoppningsvis har vi fått besked till årsmötet. Enda trösten är att vi inte betalat 
någon hyra de senaste två åren, så det har ackumulerats lite pengar på klubbens 
konto. 



Ambitionen är att flera föreningar skall kunna dela på lokalen. Vi har redan fått en 
granne, Solna Bordtennisklubb som flyttat in sitt kansli i rummet bredvid vårt och 
bedriver träning för barn och ungdomar i gymnastiksalen, och det finns plats för en 
förening till. 
I samband med att scouterna flyttade ut i januari försvann det tyvärr två 
airbrushkompressorer från vår verkstad, så Solna Stad har dels bytt lås på 
ytterdörren till lokalen, och vi har fått ett eget kombinationslås på den inre dörren 
till vår bygglokal. Vi har också tillgång till ett litet förråd där vi kunnat ställa upp 
alla våra tidskrifter och böcker i någon slags ordning, så att man lättare kan få 
överblick över klubbens bibliotek.  
Vi kan ofta smita upp i gymnastiksalen för test- och trimflygningar när de 
bollsportsaktiviteter som bedrivs på måndagar, avslutats framemot kvällen. 
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 AVS 
  Solna Modellsportklubb 
 c/o Rosén 
 Solhagavägen 3 Tel.  
 163 52 Spånga www.solnamsk.se 


