
 Karlstad kampsportförening [Skriv här] 

Karlstad kampsportförenings årsmöte för 

Verksamhetsåret 2018 

Dagordning.        

                                                              26 Januari 2019 
Flöjtgatan 61. Karlstad 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av protokolljusterare ocash rösträknare. (2 st) 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Se bilaga. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2018. Se bilaga. 
8. Revisionsberättelse över styrelsens förvaltning för verksamhet/räkenskapsåret 2018. Se bilaga. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter. 

1. Styrelsens föreslår att medlemsavgiften behålls oförändrad.  
 Aktuella avgifter:  
 200 kr/år för aktiva medlemmar. 
 100 kr/år för stödmedlemmar. (stödmedlemmar utnyttjar de INTE våra medlemskap 

på samma sätt eller i samma utsträckning som de aktiva utan ses som en resurs). 
Dock ingår försäkringsdelen med tanke på att de vid aktiviteter är delaktiga. 

11. Fastställande av verksamhetsplan & budget för verksamhet/räkenskapsåret 2019.  
12. Behandling av styrelsens och inkomna motioner. 
13. Val av ny styrelse: (övriga ledamöter konstituerar sig inom gruppen) (Förslag finns från 

valberedningen och årsmötet kan välja förslaget i sin helhet eller var och en för sig, alternativt 
gruppvis.) Se bilaga. 

1. Ordförande tillika firmatecknare för en tid av 2 år. 
 (Konstituerande styrelsemötet utser 1 ledamot till vice ordförande)  

2. Kassör tillika firmatecknare för en tid av 1 år. 
3. 4 ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år. 

14. 2 st. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. 
1. Val av 1: a suppleant. 
2. Val av 2: a suppleant. 

15. Revisor för en tid av ett år. 
16. Val av ansvarig för LOK-stöd för en tid av 1 år. 
17. Val av WEB-ansvarig för en tid av 1 år. 
18. 1 st. föräldrarådsrepresentant för var och en av föreningens idrotter. (utan rösträtt) 
19. Ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representeras med 

ombud). 
20. 3 st. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande tillika 

sammankallande. 
21. Övriga frågor. 
22. Mötet avslutas. 


