Kallelse till ÅRSMÖTE 2021
Styrelsen för SAAB Pensionärsklubb Järfälla kallar medlemmarna till
det 34e Årsmötet onsdagen den 17 mars 2021
Årsmötet ”via internet” genomförs på följande sätt:
Klicka på denna länk: https://wp.spkj.se/arsmote-2021
Där loggar du in med lösenordet, som du fick i mailet, och anger ditt namn och din e-postadress.
Se vidare instruktioner längre ner.
1. Läs igenom presentationen (se länk ovan) som vi skulle ha visat under Årsmötet. Där
finner du bland annat klubbens ekonomiska redovisning för 2020 samt revisorns utlåtande.
2. Verksamhetsberättelsen (se länk ovan) och Presentationen utgör det underlag för dig att ta
ställning till om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för 2020. Du finner också förslag till
budget för 2021 samt förslag till styrelseledamöter och andra funktionärer för 2021.
3. Du kan rösta redan idag men senast den 17/3 kl. 18.00 skall du avgivit dina svar till
Årsmötet i denna form. Årsmötet avslutas vid detta klockslag. Klicka på knappen
”SKICKA”. Då registreras dina val och du får en kopia till den e-postadress du har angivit.
4. På grund av mötesformen för Årsmötet har styrelsen beslutat i de första punkterna och
enligt dagordningen ansatt följande:
 Mötets öppnande har skett i och med att denna kallelse har skickats ut
 Ordförande för mötet: Mona Dahl Kvist
 Sekreterare: Göran Tengstrand
 Justeringsmän - tillika rösträknare - Gerhard Graf och Katarina Nilsson (revisor)
5. När du har läst ovanstående klickar du på följande val:
 Är Årsmötet stadgeenligt utlyst?
 Skall styrelsen beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning 2020?
 Skall valberedningens förslag till ordförande för 2021 godkännas?
 Skall valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter för 2021-2022 godkännas?
 Skall valberedningens förslag till revisor för 2021 godkännas?
 Skall valberedningens förslag till valberedning för 2021 godkännas?
6. Därefter har du möjlighet att lämna ett meddelande eller ställa en fråga till styrelsen.
Därefter klickar du på knappen ”SKICKA”. Din röst registreras och du får en kopia till den
epost-adress du angivit.
Justerat Årsmötesprotokoll med resultat av omröstningarna publiceras på hemsidan
Med vänlig hälsning
Saab Pensionärsklubb Järfälla
Styrelsen/Mona Dahl Kvist, ordf.
// Dagordning på sid 2 //

Dagordning vid Årsmötet den 17 mars 2021
Se kommentarer på kallelsen samt presentationen!
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6.
7.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för mötet, sittande
Val av sekreterare för mötet, Göran Tengstrand
Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – för mötet
Årsmötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för 2020
Medlemsförändringar 2020
Ekonomisk berättelse för 2020
Revisors berättelse över granskningen för 2020
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Kommande verksamhet, finns på hemsidan (Aktiviteter/Planering)
Förslag till budget för 2021
Motioner
Val av ordförande för ett år, förslag
Val av övriga styrelseledamöter för två år
Val av revisor för ett år, förslag
Val av valberedning till årsmötet år 2021
Övriga frågor
Årsmötet avslutas

