
 

 

Kallelse till årsmöte i Gustavsbergs Tennisklubb 

Styrelsen har härmed nöjet att inbjuda samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte                                                           

Datum:  Tisdagen den 5:e april                                        
Plats:  Skeviks Gård                        
Tid:  Kl 18.00. Från kl. 17.00 är alla välkomna för visning av den nya anläggningen.  
Anmälan: Sker till info@gtk.nu senast 29 mars                                                                                                          
                                                                                          

Förslag till föredragningslista (i enlighet med stadgarnas §14): 

Inledning 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och tillika rösträknare vid eventuell 

omröstning 
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning 
4. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll och notering av ej fullföljda och därmed eventuella 

tillkommande ärenden på årsmötets dagordning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 
8. Föredragning av revisorernas berättelse 
9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av medlemsavgift, fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 
12. Propositioner (Förslag från styrelsen) 

a. Förslag från styrelsen om att fatta beslut om förändringar i projektplanen för Skevik 
13. Motioner (Förslag från medlemmar, skall vara inlämnade senast en månad före årsmötet) 
14. Övriga frågor 
15. Val av:  

a. Ordförande i styrelsen för en period om 1 år 
b. 2 ordinarie ledamöter (minst, årsmötet preciserar antalet jfr § 8) på 2 år 
c. 2 suppleant för en period om 1 år 
d. Två revisorer samt två revisorssuppleanter för en period om 1 år 
e. Valberedning med tre ledamöter varav en sammankallande (1 år) 

16. Avslutning 

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Verksamhetsrapport, 
årsbokslut samt förslag till styrelsen finns tillgängligt på kansliet och hemsida från och med den 22 mars. Protokoll 
från förra årets årsmöte finns tillgängligt på kansliet. Stadgarna som antogs vid årsmötet 2020-06-15 kommer att 
finns att tillgå på hemsidan under rubriken föreningsinfo. 

______________________________________________________________________________________________________ 

Gustavsbergs Tennisklubb, Box 78, 134 22 Gustavsberg, Tel: 073 366 50 64, Mail: info@gtk.nu,  Org-nr: 814000-7926, Bg: 5798-0435 

www.gtk.nu 


