
2019-02-09 Gävle Pistolskytteklubb
C/o Patrik Manlig
Yrvädersgatan 44
802 75 Gävle

Välkommen till årsmöte i Gävle Pistolskytteklubb

Tid: Onsdagen den 6:e mars 2018 kl 19:00
Plats: Folkets Hus Gävle

Verksamhetsberättelse, balans/resultaträkning + inkomna motioner kommer att anslås på 
föreningens hemsida (http://www.gavlepistol.se) senast en vecka före årsmötet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Dagordning till årsmötet finns längre ner i dokumentet.

Vi ses där!
Styrelsen

Styrelsen påminner även om städdagen söndagen 14 april kl 10.00!

OBSERVERA!
Har du flyttat? Ändrat telefon eller epost? Vill du inte längre vara medlem? Kom ihåg att meddela 
oss så att vi har rätt uppgifter i våra register! Du når oss lättast via epost: info@gavlepistol.se eller 
kansli@gavlepistol.se

Från och med 2015 får medlemmar under 26 år och heltidsstuderande rabatterad medlemsavgift. 
Du som är heltidsstuderande men 26 år eller äldre får rabatten genom att skicka in studieintyg till 
Ingela Manlig eller Christer Holmqvist. Är du under 26 år är rabatten redan avdragen på det 
inbetalningskort du har fått.

mailto:info@gavlepistol.se


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att 
vara rösträknare

5. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt

6. Fastställande av dagordningen

7. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse

8. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och 
balansräkning)

9. Föredragning av revisionsberättelsen

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
◦ Tävlingsprogram
◦ Nya ständiga medlemmar
◦ Propositioner

12. Behandling av inkomna motioner

13. Fastställande av medlemsavgifter för nästa år och förfallodag för 
årsavgift

14. Fastställande av startavgifter och övriga avgifter för kommande 
säsong

15. Fastställande av kostnadstäckningsbidrag

16. Val av föreningens ordförande

17. Val av styrelseledamöter och suppleanter

18. Val av revisor(er) och suppleant(er)

19. Val av banintendenter

20. Val av ledamöter i valberedningen

21. Val av miljöansvarig

22. Mötets avslutande

Efter mötet förrättas pris- och märkesutdelning för det gångna året
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