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§ 9 Arsmote 
Arsmote ska hallas senast 1 maj varje ar. Kallelse ska ske genom personlig kallelse 
senast 4 veckor innan arsmotet. Narvarande medlem (som lost medlemsavgift) ager 
1 rost. FuUmaktsfbrfarande tillampas inte. 

Motioner och forslag ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan arsmotesdagen. 

Arsmotets dagordning: 

1. Arsmotets oppnande (1 b vid behov parentation). 
2. Val av motesfunktionarer; ordforande, sekreterare samt tva justeringsman, 

tillika rostraknare. 
3. Faststallande av rostlangd. 
4. Fraga om kallelse till arsmotet skett pa ratt satt. 
5. Godkannande av arsmotets dagordning. 
6. Styrelsens arsberattelse samt revisoremas berattelse. 
7. Faststallande av balans- och resultatrakning samt disposition av Srets resultat. 
8. Beslut om ansvaisfrihet for styrelsen. 
9. Godkamiande av styielsens forslag till veiksamlietsplan for kommande ar. 
10. Beslut om foreningens avgifter for medlemskap, bryggplats samt depositionsavgift. 
11. Val av styrelse 

• Val av foreningens ordforande for ett ar. 
• Va! av ordinarie ledamoter. 
• Ev. fyllnadsval av ordinarie ledamoter. 
• Val av en ersattare for ett ar. 

12. Val av tva st. revisorer for tva ar, varav en ar saitunankallande samt en ersattare for 
ettar. 

13. Val av valberedning tva st. En for tva och en for ett ar, varav en ar sammankallande 
samt en ersattare for ett ar. 

14. Val av ev. kommitteer. 
15. Inkomna motioner och forslag. 
16. Arsmotet avslutas. 

§ 10 Extra arsmote 
Extra arsmote ska sammankallas om ordinarie arsmote sa beslutar. EUer om minst 
2/3 av medlemmama begar det eller om styrelse eller revisorema fmner det 
nodvandigt. Kallelse sker enligt foreningens stadgar och endast arenden som 
angivits i kallelsen far behandlas. 

§ 1 1 Revision 
For granskning av fbreiiingens verksamliet och ekonomiska fbrvaltning utses tva 
revisorer och en ersattare. Revisionsberattelse stalls till arsmotet och overlamnas 
till styrelsen senast Norton dagar fore arsmotet. 

§ 12 Stadgeandring 
For andring av dessa stadgar fordras beslut pa arsmote med minst 2/3 majoritet. 
Styrelsen ska dock forst fa tillfalle att yttra sig om andringsforslaget. 

§ 1 3 Foreningens upplosning 
Beslut om upplosning av foreningen kan fattas vid tva efter varandra fbljande 
fbreningsmoten, varav ett arsmote med 3/4 majoritet. 
Om foreningen trader i likvidation beslutas pa mote hur tillgSngar och skulder ska 
fbrdelas. Samtliga raedlemmar ska skriftligen meddelas plats och tid for detta mote. 
Kallelse sker enligt foreningens stadgar. 


