
 
 
 
 
 
 

Kallelse till Eldsberga Gymnastikförenings årsmöte 2017 
Söndagen den 12 mars klockan 16.00 på Gullbrannagården. 
 
 

Välkommen till en trevlig eftermiddag med din favorit förening!  
 
Vi ses på Gullbrannagården för att hålla årsmöte och ta del av föreningens 
utveckling och framgångar. Som vår tradition bjuder så lottar vi ut fina gymmix 
prylar bland våra deltagare.  
 

Efter årsmötet ni dels att få tillfälle att prova lite ur våra nya pass och få 

information om hur du kan skona din kropp genom att använda rätt 

träningsutrustning. 

 
Har du synpunkter, frågor eller något annat som du vill ta upp på årsmötet, var 

vänlig och kontakta ordförande Annika Svensson tel nr 0733-788 291 eller 

ordf@eldsbergagf.se. 

Anmälan sker till ordförande senast den 3 mars 

Information om årsmötet finns även på vår hemsida www.eldsbergagf.se 

Handlingarna finns på hemsidan under Finns på föreningens hemsida 
http://eldsbergagf.se/handlingar.html 
 

Varmt välkomna önskar Styrelsen 
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Dagordning för årsmöte 2017 med Eldsberga gymnastikförening 

1. Mötet öppnas 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4 Fastställande av röstlängd för mötet. 

5. Fråga om mötets utlyst på rätt sätt. 

6. Fastställande av dagordning. 

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret,  

8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det året. 

9. Fastställande av balansräkning samt resultaträkning.  

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

11. Fastställande av medlemsavgift samt arvode för det kommande året.  

12. Fastställande av budget för det kommande året  

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

14. Val av: 

a) föreningens sekreterare för en tid av två år. 

b) föreningens kassör för en tid av två år. 

c) 1 ledamot i styrelsen för en tid av två år. 

d) 1 ledamot i styrelsen för en tid av ett år 

e) en revisor, samt en suppleant, för en tid av ett år. 

f) Minst tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilken en utses till 
sammankallande 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 
 


