Årsmöte 2022 GBTF 2022-02-22

Kallelse till Årsmöte 2022 i Gotlands
Bordtennisförbun d
Samtliga föreningar som är medlemmar i Svenska Bordtennisförbundet (SBTF), och har hemvist på
Gotland, kallas härmed till årsmöte 2022 i Gotlands Bordtennisförbund (GBTF). Mötet hålls tisdagen
den 22 februari 2022, kl 18.00. Mötet kommer att hållas digitalt. Länk till mötet skickas ut till dem
som anmäler sig till mötet. Vi kommer även att få besök av en representant från SBTF.
Program för kvällen (ca-tider)
18.00
Årsmöte
18.40
Kort paus
18.50
Information från SBTF
19.20
Övrig information och möjlighet att ta upp frågor utanför årsmötets dagordning
19.45
Avslutning
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för årsmötet
3. Godkännande av dagordningen
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Förslag lämnas av valberedningen
6. Val av 2 protokollsjusterare, vilka också fungerar som rösträknare under mötet. Förslag lämnas
av valberedningen
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
a) Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 (2021-01-01 – 2021-12-31)
b) Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2021
c) Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2021
8. Beslut angående ansvarsfrihet för den avgående styrelsen för verksamhetsåret 2021
9. Val av:
a) Ordförande för en tid av ett år (nuvarande Henrik Nolmark)
b) Två övriga ledamöter för en tid av två år (i tur att avgå Egon Schwartz och Roland Jansson)
c) Två ersättare för en tid av ett år (nuvarande Erica Karlström och Erik Daun)
d) En revisor för en tid av ett år (nuvarande Lars Pettersson)
e) En revisorsersättare för en tid av ett år (nuvarande Ola Granlund)
f) Tre föreningar till valberedningen (nuvarande Levide IF, Klintehamn IK och Fole IF)
g) Val av sammankallande i valberedningen (nuvarande Levide IF)
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
11. Behandling av inkomna motioner
12. Övriga frågor
13. Avslutning

