
Dagordning - Årsmöte för Styrelsemöte med Föreningen Örebro Skateboard

Tisdag 2022-02-28 18:30 Brädcentralen

1. Öppnande - Verksamhetschef Daniel Schön välkomnar medlemmarna.
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna. -
3. Val av två justerare, tillika rösträknare. -
4. Val av sekreterare för årsmötet. -
5. Anmälan av övriga frågor, som årsmötet kan besluta att ta upp till behandling.
6. Upprättande av röstlängd (den som betalt medlemsavgift har rösträtt vid -

årsmöte). antal närvarande    + antal på länk     TOTALT antal:
7. Fastställande av föredragningslista/dagordning. -
8. Godkännande av årsmötets utlysning. 12:e Januari via hemsida, FB, Insta

och affischer.
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport för 2021.

Styrelsens utsedda redogör för verksamhetsberättelse och den ekonomiska
rapporten/Årsbokslut för avsedda perioden.

- Verksamhetschef redogör verksamhetsberättelsen-
- Ekonomichefen redogör för ekonomiska rapporten/Årsbokslut-

10.Revisionsberättelse. - se bilaga - Revisor Ben Simmons 2021

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
2021.01.01-2021.12.31

12.Förslag från styrelsen.
a) Verksamhetsplan 2022. - Styrelsens utsedda redogör för denna.

Verksamhetschef presenterar verksamhetsplanen. - Beslut: Efter
presenterad budget.

b) Budget 2022. - Styrelsens utsedda redogör för denna. Ekonomichefen
presenterar Budget 2022- Beslut:

c) Justering/uppdatering stadgar. - Inga nya justeringar.

13.Förslag/motioner från medlemmar. Motioner och nomineringar skall vara inne
enligt kallelse till årsmötet 21:a februari. - Inga motioner eller nomineringar har
inkommit.



14.Val av ledamöter till styrelsen för en tid av ett år.
a) Val av ordförande enligt förslag från valberedningen. se bilaga

valberedningens nomineringar.
Namn.
Joakim Hammar Förslag på omval enligt
valberedningen. se bilaga valberedningens nomineringar.

Namn.
Johan Forsberg
Tobias Barth
Beslut:

b) Förslag på nyval enligt valberedningen.  se bilaga valberedningens
nomineringar.

Namn.
David Olsson
Vendela Lo Sinno
Fredrik Gustafsson
Elias Ludvigsson

c) Förslag på omval/nyval via förslag och motioner. inga inkommit.
Namn. E-post.

15.Val av revisor för en tid av ett år.
Namn.

16.Val av valkommitté/Valberedning (minst två personer varav en utses av
styrelsen och en väljs till sammankallande).

Mötet utser,-
Namn.
Tobias Barth

17.Fastställande av medlemsavgift för 2022.  - Förslag 100:- inga övriga förslag
har inkommit.



Beslut

18.Övriga frågor. -

19.Avtackningar och Mötets avslutande. Vi tackar avgående styrelse och
välkomnar den nya.

Vid protokollet

___________________

Justerat

1._____________________ 2._______________________


