Kallelse

till
digitalt Årsmöte
i Sigtuna Budoklubb
25 april 2021 kl 17:00
Anmälan om deltagande görs via och med angivande av, mail till
ole.skarin@telia.com senast 9 april kl 12:00. Motioner till
Årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast ovan angiven
tidpunkt på samma mailadress

Årsmötet för 2021 kommer att avhållas digitalt den 25 april och innehålla
nedanstående punkter. Kallelsen jämte dagordning för Årsmötet
översändes via elektroniskt media till medlemmarna senast fjorton dagar
(minst två veckor) före mötet och kungörs inom samma tid av styrelsen
på föreningens hemsida samt genom anslag i Dojo.

Dagordning för Årsmöte i Sigtuna Budoklubb 2021
§1

Årsmötet öppnas av ordföranden

§ 2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 3

Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§ 4

Mötets behöriga utlysande

§ 5

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning;
Fastställande av röstlängd
Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift
Fastställande av terminsavgift
Val av ordförande, ledamöter och suppleanter
Behandling av inkomna motioner
Avslutning av Årsmötet

•
•
•
•
•
•
•
•

§ 6

Fastställande av röstlängd

§7

Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse

§ 8

Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9

Fastställande av medlemsavgift
100 kr för samtliga

§ 10

Fastställande av terminsavgifter
Fastställde årsmötet följande årsavgifter/terminsavgift x 2
(oförändrade):
1200 kr
vuxna
700 kr
lekjudo
900 kr
varierande med ålder upp till 14 år
2300 kr
högsta avgiften familjeavgift
Vid anmälan om träning efter 10 oktober 2021 respektive 28
februari 2022 reduceras avgiften med 25%

§ 11 Val av tre ledamöter på ett år
§ 12 Val av fyra suppleanter på ett år
§ 13 Val av revisor på ett år
§ 14 Val av kassör på två år
§ 15 Val av två personer i valberedning på ett år
§ 16 Inkomna motioner
1. Styrelsen rekommenderar Årsmötet att Aikido upptas som
sektion inom SBK
2. Styrelsen rekommenderar Årsmötet att för Aikidosektionen
ansöka om medlemskap i Budo- och Kampsportsförbundet genom
SBK och att TSG registreras/söker medlemskap genom SBK, hos
Fullkontaktsförbundet.
3. Styrelsen rekommenderar Årsmötet att besluta om nya
reviderade stadgar för Sigtuna Budoklubb. De föreslagna
reviderade stadgarna har varit publicerade på föreningens
hemsida sedan 29 november 2020.
§ 17 Årsmötet avslutas

