Kallelse till årsmöte i CK Ceres för verksamhetsåret 2019-2020.
Årsmötet äger rum i Sörmland Vattens lokaler på Vingåkersvägen 18 den 25 november 2020 klockan
18:30.
Dagordning enligt nedan. Revisionsberättelse, ekonomisk redogörelse samt förvaltningsberättelse
bifogas som bilagor.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Förslag till ändring av stadgar
a. I stadgarnas §21 punkt 12 framgår att revisorerna samt valberedningen skall väljas
på en tid av 1 år. Styrelsen föreslår att denna tid ändras till 2 år för att få en viss
fortvarighet i arbetet. Styrelsen föreslår vidare att denna punkt fastställs
omedelbart.
7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse
a. Styrelsen verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
•

Ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (avgående i år Stefan Carpman, Marcel
Carlstedt-Borg, Jan Jonsson, Per-Erik Eriksson)

•

2 revisorer för en tid av 1 år (förslag till att ändra detta till 2 år, se ovan). I detta
val får inte styrelsens ledamöter delta, (avgående Björn Sund och Jimmy
Hagström)

•

2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år (förslag till att ändra detta till 2 år),
av vilka en skall utses till ordförande, (avgående Marcus Asplund och Mattias
Pettersson)

•

beslut om val av ombud till Sörmlands Cykelförbund (och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud).

13. Övriga frågor.

