
 

Välkommen till 

Mölndals Roddklubbs Årsmöte 2020-2 

torsdag den 15 december kl. 18.30; Digitalt 
 
Dagordning 
 
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 
3. Fastställande av dagordningen. 
 
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
 
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt rösträknare. 
 
6. Styrelsens och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för 
det senaste verksamhetsåret. 
 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste 
räkenskapsåret. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 
10. Val av: 
a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år; 
b1) 2 ordinarie styrelseledamöter för en tid av 2 år; 
b2) 1 ordinarie styrelseledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval); 
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år; 
d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år; 
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år; en tredje ledamot i valberedningen utses av 
styrelsen. En av de 2 mötesvalda ledamöterna skall vara sammankallande. 
 
11. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse, alternativt val av sektionsstyrelser. 
 
12. Behandling av propositioner samt motioner.  
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
 
13. Övriga frågor. Bland annat rapportering av Tillbyggnadsprojekt. 

14. Mötets avslutande 



Punkt 9: 

Medlemsavgifter för 2021 beslutades vid Årsmötet i februari 2020. 

Beaktat det nya verksamhetsåret och att årsmötena genomförs i december månad föreslår styrelsen 
att medlemsavgifter för 2022 beslutas vid årsmötet som hålls december 2021. 

 

Punkt 12: 

Inga propositioner från styrelsen. 

Inga motioner inkomna. 

 

 

Årsmötet genomförs digitalt. 
Årsmötet kommer på grund av rådande pandemi att genomföras helt digitalt. Detta i enlighet med 
gällande restriktioner tillsammans med dem som förmodas vara i kraft mitten december. 

Detta kommer att ske via något av verktygen Microsoft Teams eller Zoom. 

För att delta och erhålla länk till det digitala årsmötet: 

Anmäl genom att senast 11 december skicka mail om detta till folke.brundin@telia.com med 
angivande av e-mail-adress som möteslänken skall skickas till. Vänligen också ange vilka medlemmar 
som sedan 1 januari 2020 uppnått  lägst 12 års ålder som avser att delta enligt anmälan. Detta 
underlättar bland annat förberedelse av upprättande av  röstlängden.  

 


