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Årsmöteskallelse 2022

SVAIDE ROMA SOK
KALLELSE till 2022 års

ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Svaide Roma SOK kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Tidpunkt:

2022-02-23 klockan 18.30

Plats:

Digitalt via Teams.
(För klubbmedlemmar som ej har möjlighet att delta digitalt finns ett begränsat antal platser
tillgängliga i Svaidestugan. Anmälan till dessa platser via mail till info@svaideroma.se eller
till Pernilla Johnsson telefonnr 0703-150267)

Anmälan:

Senast 2022-02-20 via mail med rubriken Anmälan till årsmöte till info@svaideroma.se .
Du kommer att få ett svarsmail med en länk för uppkoppling till årsmötet.

Genomförande: Koppla upp dig till årsmötet via den utsända länken, gärna en kvart innan för kontroll av
tekniken. När du är uppkopplad till mötet så stäng av din mikrofon om du inte har ordet. Vill
du ha ordet så använder du ikonen ”räck upp handen”, den funktionen kommer även att vid
behöv användas för röstning. Det finns även en chattfunktion som kan användas för korta
kommentarer.

Årsmötesärenden:
1.

Fastställande av röstlängd

2.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare

4.

Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Styrelsens
− verksamhetsberättelse för 2021
−

förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2021

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021

8.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021

9.

Fastställande av medlemsavgift för 2023

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
11. Behandling av styrelsens förslag1 samt i rätt tid inkomna motioner2 från medlemmarna
12. Stadgeenliga val (klubbordförande, halva antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleant, revisorer,
valberedning och SDF-mötesombud) samt val av särskilda ansvarshavare och funktionärer.
Valberedningens förslag kommer att publiceras på klubbens hemsida före årsmötet.
13. Övriga frågor.
(sänd gärna in eventuella övriga frågor senast 2022-02-20 till info@svaideroma.se )

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på klubbens hemsida senast 2022-02-17.

Välkomna!

1
2

Styrelsens förslag till Årsmötet, se Årsmöteskallelsen sidan 2.

Två motioner till Årsmötet har hittills inkommit, se Årsmöteskallelsen sidan 2. Motion från klubbmedlem skall enligt
stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, således senast 2022-01-26.
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Styrelsens förslag till årsmöte 2022:
Styrelsen föreslår att en ny medlemskategori införs i Svaide Roma SOK samt att justering vad avser
medlemsavgifter för denna kategori för år 2022 och framöver. Styrelsen föreslår följande beslut:
Ny medlemskategori införs i Svaide Roma SOK benämnd Guldmedlem.
Guldmedlem är den som under året uppnår minst 80 års ålder och har varit medlem i Svaide Roma SOK
under de senaste fem åren. Medlemsavgiften för Guldmedlem är 0 (noll) kronor. Guldmedlem kvarstår som
medlem tills vidare, eller tills denne själv begär utträde ur klubben.

Motioner från klubbmedlem till årsmöte 2022:
Till Svaide Roma SOK.s årsmöte har två motioner inkommit:
1

Motion från Eva Buskas om funktionärsplikt: Varje medlem som är folkbokförd på Gotland skall
förpliktigas att bidra med ett visst antal timmar om året för ideellt arbete i klubben (se utförligare
beskrivning av motionen i bilaga 1).

2

Motion från Eva Buskas om kodlås: För att underlätta tillgängligheten för klubbmedlemmar föreslås att
Svaidestugan, skidboden samt gymboden förses med kodlås (se utförligare beskrivning av motionen i
bilaga 2).
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