
 
DAGORDNING 

SBK Stockholmsdistriktets ÅRSMÖTE 

Datum: onsdagen den 22 mars 2017 

Tid: 19.00 

Plats: SBK Stockholms avdelningen, vägbeskrivning se nästa sida. 

1. Mötets öppnande. 

2. Fastställande av röstlängden. 

3. Val av mötesordförande. 

4. Distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera 

protokollet. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personerenligt § 7 moment 2 i stadgarna. 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordningen. 

9. Genomgång av: 

a. distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport omuppfyllande av mål och 

uppdrag från föregående årsmöte 

b. balans- och resultaträkning och 

c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 

12. Genomgång av distriktsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål, 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudgetför det närmast 

följande verksamhetsåret, 

c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår, 

d. andra ärenden samt motioner vilka distriktsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för 

verksamhet eller ekonomi.  

 Minska styrelsens antal med två ledamöter. 

13. Beslut i ärendet enligt punkt 12. 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

15. Val av distriktsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut omsuppleanternas 

tjänstgöringsordning. 

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17 

19. Beslut om distriktsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 

13. 

20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 

21. Mötets avslutande. 

 



 
Med bil:  

1. Från E4/Sthlm samt E4/Uppsala – Avfart Kista S. Följ vita skyltar Kista S/ Kistamässan/ Kista Science 

City. Ca 500 meter efter rondellen/trafikplats kista, sväng vänster in på grusvägen innan rödljusen.  

2. Från Rinkebyhållet/E18 – Avfart Kista, följ vita skyltar mot Kistamässan/kista science City. Kör på 

kistavägen tills den tar slut och T-korsningen tar du höger på Torshamnsgatan. Kör ca 400 meter och 

sväng höger in på grusvägen efter rödljusen.  

Gemensamt: Följ grusvägen ca 700 meter och håll höger tills ni kommer till klubben.  

Sökbar adress till klubbstugan och Kymlinge Gård är: Övre Kymlinge, Sundbyberg 

 

Länkar till karta: 

http://www.hitta.se/kartan!~59.39957,17.95833,16z/tr!i=Rg39trk7/search!i=3002929851!q=%C3%9

6vre%20Kymlinge!t=single!st=plchttp://bit.ly/Sthmlsavd 
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