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Styrelsen välkomnar alla medlemmar till ett digitalt årsmöte den 17 mars klockan 19:00 – ca 21:00. 
  
Detta är ett mycket viktigt årsmöte ur många aspekter där vi bl.a. kommer att beskriva hur planering och budget ser ut för 
2021. En viktig del i det är naturligtvis Lidingöloppets möjligheter under pandemin och hur deras planering ser ut. 
  
Styrelsen har en rad viktiga frågor att lägga fram på årsmötet i form av ett strategidokument och ett förslag på stadgeänd-
ring, som delvis är uppdateringar som krävs för att vara i linje med RF:s direktiv. 
  
Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tiden att vara med på årsmötet. Det är särskilt viktigt att våra medlemmar är 
informerade om vilka förutsättningar IFK Lidingö Friidrott har att jobba med under 2021. Det kommer bli ett tufft och utma-
nande år för alla i föreningen. Ju bättre informerade alla är desto lättare kommer vi att lösa uppgiften tillsammans. 
 
Kallelse och föredragningslista hittar du på nästa sida! 
 
  
Lite förhållningsregler – digitalt årsmöte: 
  
Möteslänk: 
En länk, som du använder för att ansluta dig till mötet kommer att mailas ut till alla medlemmar dagen innan mötet.. Län-
ken mailas till dem som är föranmälda. Här kan du anmäla dig till årsmötet. Har du inte fått länken med mailen kontrollera 
din ”skräppostlåda” eller om mailet sorterats in under ”Övrigt”. Hittar du fortfarande inte mailet så kontakta kansliet! 
  
När du ansluter till mötet: 
Eftersom det kommer att vara många medlemmar anslutna samtidigt är det viktigt att du stänger av din mikrofon. Du be-
höver inte heller ha din kamera igång. Mötesarrangören ser vilka som är inloggade i mötet.  
  
Att begära ordet: 
Vill du säga eller fråga något så ”räcker du upp handen” (ikonen som ser ut som en hand på verktygsfältet). När mö-
tesordföranden lämnar över ordet till dig så sätter du på din mikrofon. Glöm inte att stänga av mikrofonen när du är klar! 
  
Frågor kan också ställas via möteschatten. 
  
Omvänt röstningsförfarande: 
Vid ett ”normalt” årsmöte så ger man bifall med ett ”JA” eller avslag med ett ”NEJ”. Vid detta digitala årsmöte så innebär 
tystnad (ingen åtgärd alls) ett bifall. Vill man motsäga sig ett beslut eller få något förtydligat innan ett beslut så räcker man 
upp handen och/eller skriver ”NEJ” i chatten. 
 
Krävs rösträkning i någon fråga så använder vi chatten där vi skriver antingen ”JA” för att rösta för förslaget till beslut eller 
”NEJ” för att rösta emot förslaget”. Ordföranden tillsammans med rösträknaren sammanställer, stämmer av mot röstläng-
den och meddelar beslutet. 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I  

IFK LIDINGÖ FRIIDROTTSKLUBB  
Föreningsnummer 22388-16 

 
 

DATUM, TID: 2021-03-17 klockan 19:00- ca 21:00 

PLATS: Teams – virtuellt möte 

 
KALLADE: 

 
Alla röstberättigade medlemmar i IFK Lidingö Friidrott, dvs. att… 

 medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år 2021 (född 2006 eller tidigare), 

 medlemskap har beviljats och medlemsavgift betalats minst två månader före årsmötet, 

 medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet 

 

 

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 Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för 2020 
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-/räkenskapsåret 2020 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9 Fastställande av medlemsavgifter 2021 

10 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 2021 
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 
Styrelsens förslag I rätt tid inkomna motioner 

• Förslag till stadgeändring 

• Strategidokument 
• Förslag om hedersmedlemmar 

 

• Kompletteras senare 
 

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 
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