
Årsmöte Knivsta Judoklubb
Torsdag 25 mars 2021 kl. 19:00

Digital länk publiceras på hemsidan www.knivstajudo.se innan mötet. Logga gärna in en stund innan 
för att se att tekniken fungerar. 

Några tips inför mötet:

 Ha ljudet avstängt den tid du inte önskar ordet
 Om bild/ljud är av dålig kvalitet, stäng även av din kamera (det sparar bandbredd)
 Tyvärr kan vi inte bjuda på fika så duka gärna upp med en egen kopp och något tilltugg 

hemma.

Omvänd acklamation
Under mötet kommer vi som brukligt är ta flera olika beslut vilket vanligtvis sker genom att 
årsmötet svarar ”ja” på plats. Digitalt möte skapar en del annorlunda förutsättningar och därför 
kommer vi tillämpa omvänd acklamation vid röstning. Det innebär att om ingen är emot förslaget 
som läses av mötesordföranden godtas förslaget. Det finns givetvis möjlighet att motsäga sig 
förslaget.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande, fastställande av röstlängd för mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande för mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två protokolljusterare för mötet
7. Behandling av verksamhetsberättelse (finns att läsa på hemsidan)
8. Behandling av resultat- och balansräkning (finns att läsa på hemsidan)
9. Behandling av revisionsberättelse
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner som inkommit (finns att läsa på hemsidan)
12. Behandling av budget för nästkommande års verksamhet
13. Fastställande om medlems- och träningsavgifter för HT2021 och VT2022
14. Val av ordförande i Knivsta Judoklubb för en tid av ett år
15. Val av 1 ledamot i styrelsen för en tid av två år
16. Val av suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
17. Val av ombud och suppleanter till Upplands Judoförbund samt Svenska Judoförbundet
18. Val av revisor för en tid av ett år, samt en revisorsuppleant
19. Val av ledamöter till valberedning för en tid av ett år
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande


