
     
 

  

Inbjudan Årsmöte IK Bergaström 
Tid: Tisdagen 21 mars kl. 18.00 

Plats: Café Slussen, Lilla Edet   

 

Årsmötet inleds med en kort beskrivning av föreningen, aktiviteter under 2022 samt planer för 2023. 
De formella årsmöteshandlingarna genomförs (se nedan). Alla val är förberedda av valberedningen 
och dessa personer informerade. Årsmötet avslutas med prisutdelning och fika. 

Anmälan till årsmötet görs via formulär på vår Facebooksida senast 14 februari. 

Vill du aktivera dig mer i föreningen meddela det till kansli@ikb.nu 

 

Nedan finner ni dagordningen för årsmötet. Övriga handlingar finns på vår Facebooksida senast 14 
mars.    
 

Välkomna önskar Styrelsen 
- - - - - - - 

 

Dagordning vid IK Bergaströms årsmöte 2023 
1. Mötets öppnande 
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

a. Information har funnits i sociala kanaler, skriftligt i gymmet samt muntligt och skriftligt på 
träningar. 

3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
5. Val av protokollsjusterare och rösträknare.  
6. Styrelsens redogörelse för senaste verksamhetsåret: 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 

a. Styrelsens förslag: Oförändrat för 2024 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsåret. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

a. Styrelsen föreslår en mindre stadgeändring, se separat underlag. 
12. Val av: 

a. Föreningsordförande på 1 år. 
b. Tre ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 
c. Två suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. 
d. Två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år.  
e. Två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år av vilka en skall utses till sammankallande. 

13. Övriga frågor. 
14. Mötets avslutande 
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