Malmö Innebandy
Inbjudan till Årsmöte
Till samtliga lagledare och domare
Styrelsen för Föreningen MALMÖ INNEBANDY har härmed den stora
glädjen att inbjuda EN röstberättigad representant från varje lag och
samtliga domare (dock utan rösträtt) att delta i Årsmötet med Föreningen
Malmö Innebandy. (OBS, för att vara röstberättigad krävs anmälan till
undertecknad.)

Måndagen den 30/5-11 kl 1800 på Aurahallen, Eriksfältsg 30.
Eftersom vi tänker bjuda på en lättare förtäring ombeds varje lag och
domare meddela sitt deltagande till undertecknad senast den 23/5-11.
På Årsmötet har Du möjlighet att ställa frågor om verksamheten, att
komma med synpunkter eller förslag. Inte minst kan det kanske vara av
intresse för Dig och Ditt lag att se hur Föreningen Malmö Innebandy
förvaltat just Era anmälningsavgifter!
Kanske är Du, eller någon bekant, intresserad av att engageras i
styrelsearbetet, som domare/funktionär eller på annat sätt i
verksamheten?

Välkommen till Årsmötet!
Styrelsen för Föreningen MALMÖ INNEBANDY
Ann Jönsson, Ordförande
(Tel 0708-11 91 85 och e-mail: ann.jonsson@byggfast.se)

Malmö Innebandy, c/o Henrik Berggren, Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn
Plusgiro 128 55 76 – 3

Malmö Innebandy
ÅRSMÖTE
med

Föreningen MALMÖ INNEBANDY

Måndagen den 30/5-11 kl 18.00
på Aurahallen, Eriksfältsgatan 30
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Årsmötets öppnande
Upprop och fastställande av röstlängd
Frågan om stämmans behöriga utlysande
Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Styrelsens berättelser över verksamhet och räkenskaper
Revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande för en tid av 1 år
Val av kassör för en tid av 2 år
Val av 2 ledamöter av valberedningen för en tid av 1 år, varav
1 skall vara sammankallande
Behandling av ärenden, som av styrelsen hänskjutits till
stämman eller i form av motioner inkommit i stadgeenlig ordning
Behandling av förslag till verksamhet och budget för tiden intill
nästa årsmöte
Utbetalning av diverse domarersättningar
Övriga frågor
Mötets avslutande

Ann Jönsson
Ordförande

Malmö Innebandy, c/o Henrik Berggren, Viarpsgatan 26, 216 22 Limhamn
Plusgiro 128 55 76 – 3

