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Årsmöte 
Kallelse till Boo KFUM IAs årsmöte 

Tisdagen den 25 oktober 2022, kl 18.30 i Boo KFUMs Rackethall. 
 
Handlingarna till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan och i Rackethallens cafeteria den 18 oktober. 
För att läsa stadgar mm – se www.Bookfum.se under ”Om oss”. Årsmötet är öppet för medlemmar i Boo KFUM samt 
för styrelsen inbjudna gäster. 
 
VIKTIGT: Meddela till kansli@bookfum.se senast 18 oktober om du har för avsikt att närvara, det underlättar vår 
planering av vilken lokal vi ska nyttja. 
 
Förslag till föredragningslista: 
1. Mötets öppnande. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av;  a. ordförande för mötet, 
 b. sekreterare för mötet. 
4. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare) för mötet. 
5. Fråga om mötet är behörigt utlyst. 
6. Fastställande av föredragningslista. 
7. Styrelsens berättelser för det senaste verksamhetsåret; 
 a. verksamhetsberättelse, 
 b. årsredovisning. 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen gällande den tid revisionen avser. 
10. Fråga om slutgiltig ändring av klubbens namn. 
11. Fastställande av medlemsavgifter. 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets/räkenskapsår. 
13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner. Senaste dag för motioner är 11 oktober. 
  
14. Val av; a. föreningens ordförande för en tid av 2 år, 
 b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, 

c. en revisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta, 
 d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en ska utses till ordförande, 
 e. varje jämt år en ordförande samt två till fyra ledamöter till Stiftelsen Boo KFUM Sporthall för en tid 
     av två år, 

f. en revisor jämte suppleant för Stiftelsen Boo KFUM Sporthall för en tid av 1 år. I detta val får inte 
    styrelsens ledamöter delta, 
g. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad. 

 
15. Beslut om publicering av kallelse mm till kommande årsmöte. 
Förslag: Kallelse ska anslås i Boo KFUM Rackethall, publiceras på hemsidan. Mail till medlemmar som anmält 
mailadress. 
16. Övriga frågor. 
17. Utmärkelser. 
18. Avslutning. 
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