
 

 

Dagordning till årsmöte, Blue Knights Sweden I 

2015-11-14 på Hotell Mullsjö 
 

 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Fastställande av dagordning 

5. Val av mötesordförande 

6. Val av mötessekreterare 

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

8. Föredragande av verksamhetsberättelsen 

9. Föredragande av resultat och balansräkning 

10. Revisorernas berättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

12. Fastställande av medlemsavgiften för 2017 

13. Budget för verksamhetsåret 2016 

14. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016  

15. Val av President för en tid av ett år 

16. Val av två ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 

17. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år, med angivande av förste(a) respektive 
andre(a) suppleant 



18. Val av två revisorer för en tid av ett år 

19. Val av revisorssuppleant för en tid av ett år 

20. Val av valberedning, två personer, till valberedning för en tid av ett år, med angivande av 
en sammankallande 

21. Fråga om ändring av 12 § i klubbens stadgar. 

      Styrelsen föreslår årsmötet att besluta om ändring av 12 § i stadgarna enligt följande: 

      Nuvarande lydelse: 

      STADGAR 
      Beslut om ändring av klubbens stadgar kan endast fattas av årsmöte efter förslag från                                        
      förbundsstyrelsen, revisorerna eller i vederbörlig ordning väckt motion. 
      För beslut om ändring av stadgar erfordras minst två tredjedelars majoritet. 
 
       Förslag till ny lydelse: 

       STADGAR 
      Beslut om ändring av klubbens stadgar kan endast fattas av två på varandra följande     
      årsmöten efter förslag från förbundsstyrelsen, revisorerna eller i vederbörlig ordning  
      väckt motion. 
      För beslut om ändring av stadgar erfordras minst två tredjedelars majoritet. 
 
      Styrelsen föreslår vidare årsmötet att uppdra åt styrelsen att revidera stadgarna språkligt,  
      utan att ändra sakinnehållet. 
 

22. Presentation av ny träffplats för 25-årsjubileet 2016, Håkan Torshall 

23. Övriga frågor 

24. Mötets avslutande 
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