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Välkommen till TÄBY SIMs årsmöte!  
Härmed kallas alla medlemmar i TÄBY SIM till årsmöte.  
Mötet hålls digitalt måndagen den 22 mars 2021, med start kl. 18.30. 

 18.30    Inskrivning  
 18.45    Start årsmötesförhandlingar 

 

OBS! Obligatorisk anmälan 
Med anledning av pandemin kommer vi detta år hålla årsmötet helt digitalt. Därför måste alla som vill 
delta i årsmötet anmäla sig senast den 17 mars till vår  klubbchef Mats Lennerthson 
mats.lennerthson@tabysim.se.  Efter den 18 mars får alla som anmält sig instruktioner via e-post om hur 
man deltar i mötet. 

Årsmöteshandlingar, motioner med svar, valberedningens förslag mm. publiceras på TÄBY SIMs hemsida 
www.tabysim.se under rubriken ”OM TÄBY SIM/ÅRSMÖTE”. 
 

Välkommen! 
Styrelsen 
 

Förslag till dagordning 

1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
3. Val av 2 protokolljusterare tillika rösträknare  
4. Fastställande av röstlängd för mötet   
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
6. Fastställande av föredragningslista  
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret   

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
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      

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år 
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år 
c) eventuellt fyllnadsval av övriga ledamöter 
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 

14. Övriga frågor 
15. Årsmötets avslutande      

 


