
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (En lista över dem som får rösta på ett möte).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.  (Samma betydelse som dagordning, dvs. en lista över vilka ärenden 
som ska behandlas och i vilken ordning detta ska ske).

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

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

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksam-
hets-/räkenskapsåret.

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

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b)  övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år; (bla kassör, sekreterare och sektionsansvariga)

Kanotsektionen (Cecilia)

Kappseglingssektionen (Olaf, Uffe och Mats)

Träningssektionen (Mats)

Festkommiten 

Ansvarig för fastigheten (Jonathan)

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;

d) En revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med 
ombud);.

13. Övriga frågor.



Förtydligande av styrelsemedlemarnas ansvarsområden

Ordföranden 

Föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt 
övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har 
ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om 
fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på 
sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett 
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumen-
teras,

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående 
handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 
beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
organisationer m.fl, 

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra 
bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, 
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och 
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade 
priser införs, 

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet 
som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga 
tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.


