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Kallelse  
till årsmöte 12:e februari!

Klubben behöver dig!
Vi behöver fler människor som  

jobbar inom klubben.
Kontakta styrelsen eller valberedningen!



Kallelse till ÖBK årsmötet 2014
Österhaninge Båtklubb kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte.

Dagordning 

1. Årsmötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

7. Föredragning av revisionsberättelsen

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

9. Behandling av propositioner och motioner

10. Föredragning och fastställande av budget och avgifter  
för kommande verksamhetsår

11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Val av styrelseledamöter för en tid av två år, jämna år: 
 
 –  Ordförande 
 –  Sekreterare 
 –  Minst 1 ordinarie ledamot, vice ordförande 
 – Kassör, fyllnadsval 1 år (för att komma i fas till val  
  ojämna år enligt stadgarna § 8)

12. Val av en revisor för en tid av två år och en suppleant för  
en tid av ett år

13. Val av ledamöter till valberedningen för en tid av ett år: 
 
 – Tre ordinarie ledamöter varav en sammankallande 
 –  En suppleant

14. Val av ledamöter till kommittéerna för en tid av ett år varav en sammankallande

15. Avslutning

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på  

www.obk.se senast den 28 januari. 

Du hittar dem under fliken  

”Om ÖBK” och vidare under  

”Styrelsen informerar” där går du in med  

lösenordet ÖBK2014.

Om någon önskar få dessa utskrivna och hemskickade till sig,  

kontakta i så fall Yvonne Schelander på telefon 777 18 51  

eller maila till lars-yvonne.schelander@hotmail.com

Väl mött!

Styrelsen

DATUM: onsdagen den 12 februari 2014
TID:  klockan 19.00
PLATS: Klubbhuset Berget, Askvik

 



Foto: Hasse Nilsson

35 tappra trotsade regnet och passade på att se till täckningen på sina båtar.

Klubbens 58:e födelsedag 
den 28 december 

firades med glögg och kaffe


