
                                            
 
ÅRSMÖTE 2019 - TEAM KUNGÄLV IS 

 
 

Dagordning 2019-02-05 
  

1) Val av ordförande för mötet.  

2) Fastställande av röstlängd för mötet.  

3) Val av sekreterare för mötet.  

4) Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet. 

5) Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

6) Fastställande av Dagordningen.  

7) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för 2018. 

8) Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning). 

9) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhets/räkenskapsåret 2018. 

10)  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser. 

11)  Fastställande av medlemsavgifter för 2020. (Se styrelsens förslag) 

12)  Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

13)  Fastställande av budget för kommande verksamhets/räkenskapsår. 

14)  Val av: (se valberednings förslag) 

Ledamöter 

En  Ordförande:    1 år. 

Tre  Ordinarie ledamöter   2 år. 

En Ordinarie ledamot   1 år 

En suppleant.    2 år. 

Revisorer 

Två revisorer:    1 år. 

Valberedning 

Tre ledamöter till valberedningen. (varav en ordf.) 1 år. 

Två ombud till SDF. (Special Distrikts Förbund.)  (Ett ombud till  

Svenska Cykelförbundet och Ett ombud till Svenska Triathlonförbundet.) 

          Övriga förtroendeposter 2019: 

IT: Magnus Af Klinteberg.     

Drogansvarig. 

Kläder och sponsring. Eva-Lena Andersson, Pelle Fjälling 



                  
       

                                                            
15)  Övrigt. 

a. Förslag till ändring av stadgarna:  

 §13 Medlems rättigheter och skyldigheter punkt 5: Skall betala medlemsavgift 
 senast den sista vardagen i februari för innevarande år samt de övriga avgifter som 
 beslutats av föreningen. Medlemsavgiften avser helt kalenderår 1/1 - 31/12. 
 §25 Styrelsens sammansättning, första meningen:  Styrelsen består av 
 ordförande samt minst 4 ledamöter. 

b. Inkomna motioner: 

 Motion inkommen av Stefan Johansson angående medlemsavgifter för 2020.  
 Se motion samt styrelsens svar på densamma i separat dokument. 
 

c. Information från styrelsen: 

 Nya riktlinjer och policys för deltagande i Vätternrundan, FB-grupper, profilkläder 

 Förtydligande av tävlingsstöd till enskild medlem 

d. Utmärkelser för speciella prestationer 2018: 

 Mirella Carlsson 

 Anna Karlsson 

16)  Årsmöte avslutas. 

 

17)  Allmänna frågor:  

 Utlottning av föreningens hjulväskor till mötesdeltagarna. 
 Information om boende i samband med Vätternrundan. 
 Utdelning av Checklista olycka. 
 Prova/känna/klämma på Trimtex kläder. 
 Ordet är fritt. (Allmän pratstund om det som berör föreningens verksamhet) 

  
 

18)  Inspirationsföreläsning om Sömn och Stress av Johan Ullman 


