
 
 
 

Årsmöte onsdag den 25 mars 2020 kl. 19.00  
i Lidingö Stadshus. 

 
Medlemmarna i IFK Lidingö Friidrott kallas till årsmöte onsdagen den 25 mars kl. 19.00. 
Traditionen är att vi samlas någon timme innan för att äta gemensamt.  
Det gör vi i restaurangen Pocket by Pontus som ligger i Stadshuset helt nära möteslokalen 
Fjäderholmarna och Storholmen 
 
Anmäl dig helst på en gång men absolut senast den 16 mars om du vill vara med på middag 18:00 
innan mötet. Klicka här för att komma till formuläret där man anmäler sig att vara med på middag 
och äta innan samt deltagande på årsmötet. 
 
 
Rösträtt vid årsmötet har alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för 2020 innan 25/1.   
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:  

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år, i år vara född 2005 eller tidigare. 

• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet, i år den 25 januari. 

• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet, i år den 25 januari. 
 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
 
Förslag från medlemmar (motioner) ska vara inskickade till kansliet senast fyra veckor före 
årsmötet, d.v.s. senast den 25 februari 2020. Årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängliga på 
kansliet senast den 18 mars.  
 
 
Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du maila till Mia Arnhult mia@m2gruppen.se   
  
 
Välkomna!    
 
Styrelsen 
IFK Lidingö Friidrott 
 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7bBFB131EB-EED5-4574-B511-5BD830512EC1%7d
http://www.lidingofri.se/nyheter/?ID=180004&NID=662396
mailto:mia@m2gruppen.se


 
 

 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
VID IFK LIDINGÖ FRIIDROTTSFÖRENINGS ÅRSMÖTE 
  
skall följande behandlas och protokollföras 

 

Ärenden vid årsmötet  
 
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. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.  
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
9. Fastställande av medlemsavgifter.  
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-
/räkenskapsår.  
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) en revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;  
d) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en av årsmötet ska utses till ordförande; samt  
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.  
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större 
ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna 
får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 

 


