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KALLELSE TILL SKÖVDE SIMSÄLLSKAPS ÅRSMÖTE 2021 

DIGITALT ÅRSMÖTE 

 

Datum: Tisdag den 23 mars 2021 

Tid : Kl. 19.15 

Digitalt via länk: Jitsi Meet  

 

Vi hälsar dig välkommen till Skövde Simsällskaps Årsmöte. 

Ett möte där du som medlem får en sammanfattning om 

klubbens verksamhet och ekonomi, har möjlighet att vara 

med och rösta fram kommande års styrelse och revisorer 

samt påverka i Skövde Simsällskap. 

Vi hoppas att du tar dig tid denna kväll och sluter upp. I år 

kan du sitta hemma och koppla upp dig via Jitsi Meet. Mer 

information kommer en vecka innan mötet. Ingen anmälan. 

 

Med vänliga hälsningar  

Skövde Simsällskap’s styrelse 

http://www.skovdess.com/
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Dagordning 

 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt två 

rösträknare 

 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och klubbens ekonomi 

 Föredragning av revisorernas berättelse 

 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 Fastställande av medlemsavgifter för år 2022.  

Enskild medlem 200kr 

Enskild medlem simskola 100kr 

Familjemedlemskap 500kr 

 Fastställande av antal styrelseledamöter 

 Val av 

a. Skövde Simsällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år; 

b. ordinarie ledamöter i styrelsen för 2 år efter de som är i tur att avgå. 

c. två revisorer jämte två suppleanter för dessa för 1 år 

d. två ledamöter att jämte en inom styrelsen utsedd ledamot ingå i valberedningen för 

nästkommande årsmöte. 

 Behandling av styrelsens propositioner och i rätt tid inkomna motioner. 

 Övriga frågor. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Skövde Simsällskap eller 

medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet. 

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas att tillgå på vårt kansli från den 15/3. Vill du ha ett exemplar innan 

mötet kan du skicka oss ett mail så sänder vi över den. 
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