Kallelse till årsmöte för Tullinge Kanotförening lördag den 16 februari 2019 med
bifogad föredragningslista samt inbjudan till medlemsfest med middag och föredrag

Tid: Lördag den 16 februari 2019, klockan 17.00.
Plats: Restaurang Akvarellen, Elgentorpsvägen 10 i Tullinge
Mötet beräknas ta cirka en timme, därefter blir det middag för dem som anmält sig. Middagen
håller på så länge vi vill, men senast till kl. 23.00.
Välkommen, kom i god tid.

Förslag till föredragningslista bifogas. Motioner från medlemmar som ska behandlas under
årsmötet ska ha inkommit till styrelsen senast den 20:e januari.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner med
styrelsens svar finns tillgängliga för medlemmarna senast 10 februari genom föreningens
konto på docs.google.com. Det kommer också att finnas utskrivna ex vid årsmötet. Vill ni ta
del av underlagen innan årsmötet, mejla styrelsen styrelsen@tullingekanot.se
Kvällens meny: Akvarell buffe´
Potatisgratäng, couscous med grillade grönsaker, skinkröra, mimosasallad, skivad rostbiff,
varmrökt lax med tillbehör, skivad rökt kalkon, grillad kycklingfile, ägghalvor med räkor, oliver,
vindruvor, grönsallad, baguetter, smörgåskex, smör, brieost, mögelost, riddarost
Kaffe/te med äppelkaka och vaniljsås
Pris för middag är 80 kr för vuxna och gratis för de under 18år.
Vin 65:-/glas

öl 65:-/flaska Loka/Läsk 15:-/flaska

Så här anmäler du dig till middagen:
Mejla till styrelsen genom kassor@tullingekanot.se. Ange namnen och vad ni valt att dricka.
Betala in festavgiften på föreningens bankgiro 5550-3023.
OBS ! Betala och anmäl att ni kommer senast måndag 11 februari. Anmälan är bindande.
Varmt välkomna!
Styrelsen TKF

Förslag föredragningslista: Årsmöte för Tullinge kanotförening lördag 16 februari 2019
1. Årsmötets 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 föredragningslista.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.
10. Beslut om dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande
verksamhets-/räkenskapsår.
14. Behandling av styrelsens förslag respektive av i rätt tid inkomna motioner.
15. Val av
·

Ordförande, 1 år

·

Tre ordinarie ledamöter, 2 år

·

Två suppleanter, 1 år

·

Revisorer

·

Valberedning

15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
16. Mötets avslutande.

