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Kallelse till årsmöte för Ljungby Simsällskap 

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19 har styrelsen i 
Ljungby Simsällskap beslutat att avhålla klubbens årsmöte digitalt via 
Microsoft Teams. Vi kommer endast avhandla själva årsmötet enligt gällande 
stadgar och eventuella prisutdelningar och avtackningar kommer att göras 
vid ett senare tillfälle. 
 
Datum & Tid 
Onsdagen den 24 mars, 2021 kl. 18.00. 
 
Anmälan 

För att anmäla dig till årsmötet sänder du ett mail med ditt namn till 
info@ljungbyss.se. Vi behöver din anmälan absolut senast den 20 mars. 
När anmälningstiden gått ut kommer vi att sända ut en anslutningslänk till 
årsmötet. Anslut dig i god tid innan årsmötet börjar och vänta i lobbyn tills 
du blir insläppt i mötet. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! 
 
Årsmötets genomförande 

Vid varje val som skall göras enligt dagordningen nedan kommer 
årsmötesdeltagarna att ges tid för att avlägga sin röst. Valda rösträknare 
sammanställer därefter rösterna som lämnats och meddelar utslag. 
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Dagordning  

§ 1. Årsmötets öppnande 

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet och röstningsförfarande 

§ 3. Val av ordförande för mötet 

§ 4. Val av sekreterare för mötet 

§ 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för mötet 

§ 6. Mötets behöriga utlysande 

§ 7. Godkännande av dagordningen 

§ 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020 

§ 9. Ekonomisk berättelse för verksamhetsåret 2020 

§ 10. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2020 

§ 11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 12. Fastställande av medlemsavgiften för 2022 
  Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften skall vara 

oförändrad 250 kr/år. 

§ 13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
  Inga motioner eller förslag från styrelsen har inkommit till 

årsmötet inom föreskriven tid. 

§ 14. Val för år 2021 

a) Val av en ordförande för en tid av 1 år 

b) Fyllnadsval av en styrelseledamot för en tid av 1 år 

c) Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år 

d) Val av två styrelseledamöter för en tid av 1 år 

e) Val av två styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 

f) Val av en revisor för en tid av 2 år. 

g) Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år 

h) Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av ett år 

§ 15. Övriga frågor 

§ 16. Mötets avslutande 


