Välkomna till Helsingborgs Modellflygklubbs Årsmöte 2018!
Även i år kör vi årsmötet på Rollco AB, Ekvändan 3,
klockan 19:00, tisdagen den 13:e februari.
Vi hoppas att så många som möjligt kommer till mötet (vi har gott om plats).
Efter mötet bjuder klubben på smörgåstårta, dricka, kaffe o kaka 
Vi vill gärna att ni föranmäler om ni vill ha smörgåstårta och fika!
Skicka ett mail med rubriken ”Årsmöte 2018” till:
styrelse@hmfk.se
Ange vem/vilka ni anmäler till maten i mailtexten
(anmälan är inte bindande men det hjälper oss att inte köpa allt för mycket/för lite)
En sak till, vi måste hitta på ett anropsnamn på vårt flygfält!
Ta med era förslag till mötet så röstar vi om detta under punkt 12 i föredragningslistan.
(namn behövs för att kunna registrera fältet, gäller alla, de flesta har det redan, mer info om
detta på mötet)

Valberedningens förslag till HMFK’s årsmöte 2018-02-13 är som följer:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Suppleant:
Revisor A:
Revisor B:
Revisorsuppleant:

Tomas Sjölander
Pontus Claesson
vakant
Peter Billquist
Lennart Henriksson
Stefan Blomqvist
Mikael Jönsson
Anders Davidsson

Sida 2 är den formella kallelsen med föredragningslista.
Övrigt material kommer ni att finna senast 1 vecka innan (2018-02-06) på www.hmfk.se

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Tid: 2018-02-13 kl. 19.00
Plats: Rollco AB, Ekvändan 3 på Väla Norra, Helsingborg
Övriga handlingar publiceras på föreningens hemsida www.hmfk.se senast 1 vecka innan mötet.

Föredragningslista:
1.

Mötets öppnande

2.

Fastställande av röstlängd för mötet

3.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

4.

Val av protokolljusterare och rösträknare

5.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

6.

Fastställande av föredragningslista

7.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det gångna året

8.

Revisorernas berättelse för det gångna året

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

10.

Fastställande av medlemsavgifter

11.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande året

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13.

Val av:
a) Ordförande för en tid av ett (1) år
b) Kassör för en tid av två (2) år
c) Ledamot för en tid av två (2) år
d) Suppleant för en tid av ett (1) år
e) Två (2)revisorer jämte en suppleant för en tid av ett (1) år
f) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år,
varav en skall utses till ordförande

14. Mötets avslutande

Styrelsen

styrelse@hmfk.se

