
Kallelse till Årsmöte
lördagen den 20 mars 2021 ca kl 16.00

Plats: Digitalt         

                  

Dagordning enligt stadgarna. Se nedan.
Härmed kallas Du/medlem/ till klubbens årsmöte på plats enligt ovan. 
Motioner från klubbmedlemmar ska vara styrelsen (brevpost eller e-post) till
Ordförande Andreas Norwall (norwall@live.se) tillhanda senast åtta veckor
(23 januari 2021) innan årsmötet. 

Årsredovisning, valberedningens förslag, revisionsberättelse, ändringsförslag för 
stadgar och styrelsens svar på motioner kommer att finnas tillgängligt vid årsmötets 
öppnande. Detta material kan även rekvireras från vice Ordförande Malin Sjödin, 
(e-post: malin.l.sjodin@gmail.com), två veckor (6 mars 2021) före årsmötet. 

Om Du tänker vara med på årsmötet, måste du göra en förhandsanmälan (maila) se-
nast 13 mars till vice Ordförande Malin Sjödin, (e-post: malin.l.sjodin@gmail.com). 
Du kommer då att få en länk till mötet via Microsoft Teams som du kan logga in på, 
via dator eller mobil.

Hjälp oss i arbetet med att göra vår klubb ännu bättre genom att delta på årsmötet. 

Ett utmärkt tillfälle att lära känna hela det arbetande gänget från alla våra regioner.

Årsmöte 2021
Classic Mustang Club Sweden

Classic Mustang Club Sweden
Dagordning på årsmötet

20/3 2021
1.    Årsmötets öppnande.
2.  Fastställande av röstlängd.
3.  Val av ordförande och sekreterare till mötet.
4.  Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordförande skall justera mötesprotokollet och vara rösträknare.
5.  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
6.  Fastställande av dagordning.
7.  Ändring av stadgar.
8.  Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.
9.  Revisorns berättelse.
10.  Ansvarsfrihets för styrelsen.
11.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhetsåret.
12.  Fastställande av medlemsavgift till kommande år och eventuell inträdesavgift.
13.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnad motion från röstberättigad medlem.
14.  Val av styrelse med minst fem ledamöter. 
15.  Val av en revisor samt en suppleant för denne för en tid av ett år.
16.  Val av tre ledamöter till valberedningen.
17.  Publicering av nyutsedda hedersledamöter.
18.  Övriga frågor.
19.  Mötets avslutande.
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