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Kallelse till ordinarie

Årsmöte
Svenska Scooterklubben
Lördag 13 februari 2016
Plats
Sveriges Järnvägsmuseum, Rälsgatan 1, Gävle.

Trevliga aktiviteter för hela helgen utlovas – se vår hemsida 

för mer information: www.scooterklubben.com

Hålltider
12.00–13.00 Lambrettaklubbsmöte

13.00–14.00 Lokalklubbsmöte

14.00–14.30 Incheckning årsmöte

14.30–17.30 Årsmöte inkl. paus

Viktigt!
Dagordning och propositioner som följer. Årsredovisning

och revisionsberättelse finns tillgängliga från 2016-02-01.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 

årsmötet, via e-post till: sekreterare@scooterklubben.com

eller med vanlig post till:

Svenska Scooterklubben, Box 11216, 404 25 Göteborg.

Anmälan och rösträtt
Medlem som betalt 2016 års avgift har tillträde samt rösträtt

till mötet. Anmäl dig till årsmötet på e-post:

sekreterare@scooterklubben.com 

Dagordning
• Fastställande av dagordning för mötet.

• Fastställande av röstlängd för mötet.

• Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

• Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

• Styrelsens, lokalklubbarnas och sektionernas

   verksamhetsberättelser.

• Ekonomisk rapport för det senaste verksamhetsåret.

• Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

   under det senaste verksamhetsåret.

• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som

   revisionen avser.

• Fastställande av medlemsavgift för kommande

   verksamhetsår.

• Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.

• Val av styrelseposter som är aktuella för omval.

• Val av två revisorer för en tid av ett år.

• Val av minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av

   ett år, varav en är sammankallande.

• Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

• Övriga frågor.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Proposition från styrelsen gällande stadgeändring
Styrelsen föreslår att stadgarna ändras för att tydliggöra

skillnader mellan ordinarie medlemskap och rabatterat

medlemskap, nedan kallat familjemedlemskap, samt på

vilka grunder familjemedlemskap kan beviljas.

• Familjemedlemskap kan endast beviljas för någon som är

   skriven på samma adress som ordinarie medlem.

   Vid ansökan meddelas vilket medlemsnummer som

   ansökan ska kopplas till.

• Utskick såsom Scooteristen, kallelser och liknande skrivelser

   distribueras endast till ordinarie medlem. Denna medlem

   förväntas dela sin tidning och övriga utskick med familje-

   medlemmar på adressen.

• Familjemedlemmar äger inte egen rösträtt på SSK:s möten

   men kan via fullmakt bistå som ombud för ordinarie medlem.

• Styrelsen har inga ambitioner att särskilja familjemedlem-

   skap på något annat vis än det som angivits i förslaget.

Förslag till omskrivning av stadgar
• Tillägg till § 3.3 Vid sidan om ordinarie medlemskap så kan i

   vissa fall rabatterat medlemskap, nedan kallat familje-

   medlemskap, kan beviljas någon som är folkbokförd på

   samma adress som ordinarie medlem. Namn och medlems-

   nummer på ordinarie medlem skall anges vid ansökan om

   familjemedlemskap.

• Tillägg till § 3.4 Ordinarie medlem förväntas dela kallelser

   och andra skrivelser med familjemedlemmar på den egna

   adressen.

• Ändring av § 4.3

   ...skall genom styrelsens försorg vara ordinarie medlemmar 

tillhanda minst fyra veckor...

• Ändring av § 4.5

   Ordinarie medlem som har betalt medlemsavgift har röst-

   rätt på möte. Röstning med fullmakt kan ske för ytterligare

   en medlem. Familjemedlem äger inte egen rösträtt men kan

   via fullmakt bistå som ombud för ordinarie medlem.

Varmt välkomna hälsar Svenska Scooterklubbens styrelse

och årsmötets medarrangör Gävle Scooters!

Du bokar själv boende till förmånligt pris
på Elite Grand Hotel i Gävle, senast 15 januari.

Uppge kod ”Scooterklubben” när du bokar
för att erhålla vår rabatt. Telefon 026-400 73 00.

OBS! Efter 15 januari garanteras inga rum eller

rabatter, då gäller ordinarie pris.
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