Årsmöte 2018
Medlemmar i IF Friskis&Svettis Helsingborg kallas till Årsmöte
Onsdag 14 mars 2017 18.00 i Ovansalen.
Södra Storgatan 11-13, Helsingborg.
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 rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning, om dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen och, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Presentation av verksamhetsplan och budget för det innevarande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år,
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d. 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta,
e. 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
13. Övriga frågor.
Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet i receptionen hos Friskis&Svettis
City .

Förändrade stadgar
Vid Friskis&Svettis Riks årsstämma 2017 fattades beslut om att förändra Normalstadgar för idrottsföreningen
Friskis&Svettis, samt att varje förening senast på årsmötet 2018 ska anpassa sina egna stadgar utifrån detta.
Bakgrunden till förändringarna har varit att uppdatera stadgarna utifrån RFs rekommendationer samt reglera
förutsättningarna för de medlemsföreningar som har aktiebolag och hur de får använda Friskis&Svettis
varumärken. I samband med att stadgarna sågs över gjordes även en allmän översyn för att förtydliga och/eller
modernisera vissa skrivningar.
De av Riks årsstämma beslutade förändringarna är markerade med röd text.

Årsmötet föreslås besluta att:
Anta de ändringar i Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg, som framgår av bilaga 1

Bilagor:
Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg, finns i pärm i receptionen.

