
Till samtliga medlemmar

Kallelse till årsmöte för medlemmar i
A6 Skytte och IF

Härmed välkomnas samtliga medlemmar i A6 Skytte och IF till årsmöte

måndagen den 7 mars 2021 kl. 18.30 i fäktningslokalen, Bäckadalsgymnasiet

Jönköping.

Alla röstberättigade medlemmar har rätt komma med förslag till årsmötet i

form av motioner. För behandling vid det kommande årsmötet måste en sådan

motion ha kommit styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet, det vill

säga senast 21 februari. Motioner mejlas till styrelsen@a6fencing.se eller

överlämnas i skriftlig form till någon av styrelsens ledamöter.

VARMT OCH HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

/Styrelsen



Dagordning för A6 Skytte och IFs årsmöte 2022

Måndagen den 7 mars kl. 18.30 i Fäktningslokalen, Bäckadalsgymnasiet Jönköping

1. Mötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordningen.

7. Val av två justerare.

8. Styrelsens redovisning

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultatberäkning) för det senaste

verksamhetsåret.

9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen den tid revisionen avser.

11. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande

verksamhets-/räkenskapsåret.

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

a) Styrelsens föreslår att ändra klubbens stadgar med anledning av oklarhet kring i frågan om
årsmötet eller styrelsen ska tillsätta vissa poster.

Enligt stadgarnas § 9 (g) framgår att årsmötet ska välja:
(1)  Ordförande  (varje  jämnt  år)
(2)  Vice  ordförande  (varje  ojämnt  år)
(3)  Sekreterare  (varje  jämnt  år)
(4)  Kassaförvaltare  (varje  ojämnt  år)
(5)  Ungdomsrepresentant  (varje  jämnt  år)
(6)  Suppleant  (varje  ojämnt  år)
(7)  Revisor  (varje  jämnt  år)
(8)  Revisorssuppleant  (varje  ojämnt  år)
(9)  Valberedning  (varje  år)

Enligt stadagarnas § 5 (a) anges att:
Föreningens  styrelse  består  av  en  ordförande  och  sju  ledamöter.  Följande  roller  ska
fördelas  bland  ledamöterna:   Vice  ordförande,   Sekreterare,   Kassaförvaltare,
Ungdomsrepresentant, Suppleant.



Detta kan läsas som att det är styrelsen som vid det konstitutionerande årsmötet ska fördela
rollerna och inte årsmötet som det står i § 9 (g) . Styrelsens förslag är att ändra § 5 (a) till:

Föreningens  styrelse  består av  en ordförande  och  följande ledamöter: Vice  ordförande,
Sekreterare,   Kassaförvaltare,  Ungdomsrepresentant och Suppleant. Samtliga poster utses av
årsmötet enligt den ordning som anges i § 9 (g).

14. Val av:

ENLIGT STADGARNA TIDSBESTÄMDA POSTER

a) Ordförande (på 2 år) – förslag Fredrik Björkbeck

b) Sekreterare (på 2 år) – förslag Björn Järhult

c) Kassaförvaltare (på 1 år, för att komma "i takt" med stadgarna) – förslag Arold Visser

d) Revisor (på 2 år) – förslag Evelina Axelsson

e) Revisorssuppleant (på 1 år, för att komma "i takt" med stadgarna) – förslag Niklas Zenk

f) Valberedning (2 till 3 personer på 1 år)

g) Om årsmötet tillsätter Björn Järhult som sekreterare är förslaget att han entledigas som
suppleant och ingen ersättare väljs (Géza Fischl kvarstår som enda suppleant).

TILLSVIDAREUPPDRAG

h) Materialförvaltare lokal och teknik

i) Eventuell förändring av övriga tillsvidareuppdrag (se bilaga

15. Övriga frågor

a) Information om brandsyn i klubblokalen.

16. Mötets avslutande



BILAGA – ledamöter och tillsvidareuppdrag

Post och valperiod enl. stadgar Vem Kommentar

Ordförande (varje jämnt år) Fredrik Björkbeck Vald 2020 (Årsmöte?)

Vice ordförande (varje ojämnt år) Oskar Rydberg Vald på 2 år vid årsmöte 2021

Sekreterare (varje jämnt år) Anders Holmqvist
(avgående)

Vald till ledamot 2020 (tillsatt vid konst.
styrelsemöte)

Kassaförvaltare (varje ojämnt år) Johan Eriksson
(avgående)

Vald på 1 år vid årsmöte 2021.

Ledamot Géza Fischl Enligt protokoll vid konstituerande
styrelsemöte 2020.

Ungdomsrepresentant (varje jämnt år) Linn Holmquist
(avgående)

Vakant, vid årsmöte 2021 fick styrelsen i
uppdrag att tillsätta ungdomsrepresentant.

Suppleant 1 (varje ojämnt år) Géza Fischl Vald på 2 år vid årsmöte 2021

Suppleant 2 (varje ojämnt år) Björn Järhult Vald på 2 år vid årsmöte 2021

Revisor (varje jämnt år) Evelina Axelsson

Revisorssuppleant (varje ojämnt år) Niklas Zenk Vald på 1 år vid årsmöte 2021

Valberedning (varje år) Saknas Har ej tillsatts.

Övriga tillsvidareuppdrag* Vem Kommentar

LOK-stödsansvarig och kontaktperson
Smålandsidrotten

Oskar Rydberg

Medlemsregisteransvarig Martin Larsson Vald vid årsmöte 2021

Eventfäktningsansvarig Erik Björkbeck Vald vid årsmöte 2021

Materialförvaltare lokal och teknik Vakant Vid årsmöte 2021 fick styrelsen i uppdrag
att tillsätta posten

Materialförvaltare kläder Caroline Fischl Vald vid årsmöte 2021

Väpnare Anders Holmqvist Vald vid årsmöte 2021

Hemsidesansvarig Sebastian Öwall Vald vid årsmöte 2021

Tävlingsansvarig Oskar Rydberg Vald vid årsmöte 2021

* Formellt tillsätts inte tillsvidareuppdragen av årsmötet (uppdragen finns inte nämnda i stadgarna)


