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Härmed kallas medlemmar i Arilds 

Hamnförening till ordinarie årsmöte Påskafton, 

lördagen den 20 april 2019 klockan 0900 på 

Rusthållargården i Arild. 
 

AGENDA 
1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll 

4. Frågan om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens berättelse om det senaste verksamhetsåret 

7. Revisorernas berättelse om det senaste verksamhetsåret 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

10. Val av styrelseordförande 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

12. Val av revisor och revisorssuppleant 

13. Val av valberedning (två ledamöter) 

14. Firmateckning 

15. Förslag till kommande års budget 

16. Fastställande av medlemsavgifter och båtplatsavgifter 

17. Beslut om arvoden till styrelse och revisor 

18. Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

19. Behandling av ärenden, som väckts av medlem. Anmälan av sådant ärende skall ske skriftligen till 

styrelsen senast den 31 januari. Följande förslag om ändring av stadgarna har 18.02.14 inkommit från 

Göran Elsmén:  

§13 Valberedning 
Tillsätts på årsmötet och arbetar helt och hållet på dess uppdrag. Valberedningens uppgift är att följa styrelsens arbete och 
inför nästa årsmöte ge förslag på eventuella nyval till styrelse och revisorer. 
Valberedningen ska bestå av minst två medlemmar, varav en är sammankallande. 
Mandatperioden för valberedningen är ett (1) år. Medlem i valberedningen kan återväljas, men kan bara sitta i maximalt 
fem (5) år 

 

20. Övriga frågor. 

21. Tidpunkt då protokollet från årsmötet skall vara anslaget på lämplig plats i Arild och på föreningens 

hemsida. 

22. Mötets avslutande 

 

Denna kallelse med föredragningslista meddelas på anslagstavlan på Ruffen och direkt till av medlemmarna 

uppgivna e-mail adresser. Kallelsen skall även läggas ut på arildsbloggen  

http://blogg.arildshamn.se/#home 
där också Årsredovisningen kommer att anslås så snart revisionen är klar. Bifogat är den oreviderade 

Årsredovisningen som skall kompletteras med en verksamhets och en revisionsberättelse. Även protokoll 

från föregående årsmöte bifogas. 

Mycket varmt välkomna önskar  

Arilds Hamnförenings styrelse genom sin ordf. 

 

 

 

Jan E Eriksson 
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