
KALLELSE 

Till 2020 års ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb 2020-04-18 

Tid: 

Plats: 

Onsdagen den 18:e mars 2020 kl. 19:00 

Klubbstugan på Sörmon 

Vi samlas kl. 19:00 för årsmötesförhandlingar och när dessa

är klara bjuder klubben på kaffe och smörgåstårta.

Det blir prisutdelningar för årets KM samt information om både

den gångna och den kommande säsongen. 

OBS! Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen

tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet, dvs. den 19/2 2020. 

Sänd motioner till info@kpsk.se eller per brev till

"KPSK, box 2127, 650 02 Karlstad".

Årsmöteshandlingarna görs tillgängliga på klubbens hemsida senast 1 

vecka innan årsmötet, handlingarna kommer också att anslås på 

anslagstavlan i klubbhuset.

Tänk på att årsmötet är klubbens högsta beslutande organ, kom och gör din röst hörd!

Varmt välkomna till årsmötet! 



DAGORDNING 

För Karlstads Pistol och Sportskytte- 
klubb ordinarie årsmöte 2020 

§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

§ 3 Val av två justeringsmän varav en är rösträknare 

§ 4 Fastställande av röstlängd för mötet 

§ 5 Frågan om mötets behöriga utlysande 

§ 6 Frågan om dagordningens godkännande 

§ 7 Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 

§ 8 Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat och balansräkning) 

§ 9 Föredragning av revisionsberättelse 

§ 10  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Behandling av styrelsens förslag till årsmötet

§ 12 Behandling av inkomna motioner

§ 13 Fastställande av medlemsavgifter och förfallodag för årsavgift för kommande år

§ 14  Val av ordförande för 1 år

§ 15 Val av tre ledamöter för 2 år

§ 16 Val av två styrelsesuppleanter för 1 år

§ 17 Val av två revisorer för 1 år

§ 18 Val av två revisorssuppleanter för 1 år

§ 19  Val av tre ledamöter till valberedningen för 1 år

§ 20 Övriga frågor

§ 21 Avslutning
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