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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE  
ÄRENDE: ORDINARIE ÅRSMÖTE 

TID: TORSDAGEN DEN 25 MARS 2021 KL. 19.00 

PLATS: MÖTET SKER DIGITALT. Se nedan. 

Obligatorisk förhandsanmälan Cll årsmötet via mejl Cll info@kallbadhus.se senast torsdagen den 18 mars 2021. 

• Ange namn, gatuadress och telefon i anmälan. 
• Medlem med gilCgt medlemskap erhåller länk Cll mötet via mejl senast dagen innan mötet. 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA: 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

 4. Fråga om mötet har utlysts på räY säY. 

 5. Fastställande av föredragningslista. 

 6. a) Styrelsens verksamhetsberäYelse för det senaste verksamhetsåret, 

  b) Styrelsens förvaltningsberäYelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 

 7. Revisorernas beräYelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/
räkenskapsåret. 

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den Cd revisionen avser. 

 9. Fastställande av medlemsavgi`er för 2022 

 10. Behandling av styrelsens förslag och i räY Cd inkomna moConer. 

  a) Beslutspunkt uppdrag Cll styrelsen aY, i anslutning Cll kommunens projekt avseende ny 
brygga aY ersäYa Långa Bryggan, påla och bygga ut bryggdäcket på badsidan i enlighet med 
styrelsens förslag/presentaCon. 

 11. Val av 

            a) föreningens ordförande för en Cd av 1 år; 

   b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en Cd av 2 år; 

   c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en Cd av 1 år; 

   d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en Cd av 1 år. 

   e) 3 ledamöter i valberedningen för en Cd av 1 år, av vilka en skall utses Cll ordförande; 

 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam-
hets-/räkenskapsåret. 

 13. Övriga frågor 

 14. Verksamhets och förvaltningsberäYelser, revisorernas beräYelser, verksamhetsplan med 
budget samt styrelsens förslag och inkomna moConer med styrelsens yYrande finns 
Cllgängliga/anslås på Föreningens hemsida senast fr. o. m torsdagen den 18 mars 2021. 
Förslag från medlem skall vara styrelsen Cllhanda senast två veckor före årsmötet Cll 
info@kallbadhus.se  

  Sedan årsmötet avslutats sker Jllkännagivande av Årets badare 2020
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