KALLELSE
TILL ÅRSMÖTE
I BROMMA RIDKLUBB
ÄRENDE: Ordinarie årsmöte inklusive ändring av föreningens stadgar
TID: Tisdagen den 23 februari 2021 kl. 18.00
PLATS: Digitalt - länk till mötet är publicerad på föreningens hemsida
www.brommaridklubb.nu.
DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid mötet
4. Upprättande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av ungdomssektionens verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av dess balansräkning och resultaträkning
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande
och ledamöter i valberedningen
18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten, val av ordinarie ledamot och suppleant till Ryttaralliansens styrelse samt val av kontaktperson för fritidsledaren.
19. Fastställande av årsavgifter
20. Övriga ärenden
- Beslut om ändring av föreningens stadgar
21. Mötets avslutande

BAKGRUND TILL ÄNDRING AV FÖRENINGENS STADGAR
Ändringen är föreningens stadgar är föranledd av en uppdatering av normalstadgarna för
lokala medlemsföreningar, beslutad av Svenska Ridsportförbundet i oktober 2020. Mer information finns på förbundets hemsida:
www.ridsport.se/Omoss/Dokumentbank/Dokument/forening/Typstadgar2020/.
För stadgeändring krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra
med minst en månads mellanrum följande möten, varav det ena årsmöte. Det krävs också att
minst 2/3 av de närvarande röstberättigade är överens om beslutet. Röstberättigad vid årsmötet är medlem som fyllt 15 år och som har betalt medlemsavgiften för föregående år eller
pågående räkenskapsår senast en månad före mötet.
Förslaget till nya stadgar har i enlighet med ovan behandlats och beslutats vid extra allmänt
möte (extra stämma) den 19 januari 2021.
Förslaget till nya stadgar finns tillgängligt tillsammans med kallelsen på föreningens hemsida
www.brommaridklubb.nu. Årsredovisningen skickas till medlem på begäran via e-mail till
info@brommaridklubb.nu. Det har inte inkommit några förslag från enskild medlem att tas
upp till beslut på årsmötet.

Bromma den 12 februari 2021
Styrelsen

