
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I BK SLAGSKEPPET MUAY THAI 
 
Datum: 
 

2018-06-17 klockan 19:00-19:55 

Plats: Slagskeppet, klubblokal:  
Kungliga Tennishallen 
Lidingövägen 75, Stockholm 

 
 
Dagordning 
 

1) Fastställande av röstlängd för mötet 
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3) Val av protokolljusterare och två rösträknare 
4) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5) Fastställande av föredragningslista 
6) Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2015 
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2015 
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9) Fastställande av medlemsavgifter 

10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2015 
11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (instruktion bilagd denna kallelse) 
12) Val av… 

a) föreningens ordförande för en tid av tre år, 
b) ledamöter för en tid av ett år, 
c) suppleanter i styrelsen  
d)  två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta) 
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande 
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud) 

13) Övriga frågor 
 
Övrig information 
Följande information finns att ta del av i klubblokalen under kontorstid (09:00-16:30) 
från och med 2018-06-10: 
 
- Årsredovisning 2017, 
- Revisionsberättelse och förvaltningsberättelse 2017, 
- Valberedningens förslag till styrelse 2018 fram till årsmöte 2019 
 
 
 
Stockholm 2017-05-15 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTRUKTION MOTIONER TILL ÅRSMÖTE  
1 Inledning 

 Alla medlemmar kan lämna förslag (motion) till föreningens årsmöten. För att styrelsen ska kunna bereda frågorna in-
nan årsmötet så finns det en tidsfrist för när en motion senast ska ha lämnats in. 
 

2 Vad säger Slagskeppets stadgar? 
 Det som gäller förslag/motioner behandlas i paragraf 16: 

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 
 
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet 
avge yttrande över förslaget. 
 

3 Hur gör man? 
3.1 Lämna in motion via brev 

 Motionen postas till (märk kuvertet med ”Motion årsmöte”): 
 
SLAGSKEPPET MUAY THAI 
Kungl. tennishallen 
Lidingövägen 75 
SE-115 41 Stockholm 
 
Det är viktigt att du bifogar ditt namn och telefonnummer om styrelsen vill att du förtydligar något. 
 

3.2 Lämna in motion till kansliet 
 Motionen läggs i ett kuvert, en plastmapp eller liknande och lämnas till kansliet; Lidingövägen 75. Kontrollera öppetti-

derna på hemsidan eller genom att ringa (08-660 40 01). Lämnar du motionen i brevlådan är det viktigt att du märker 
kuvertet/mappen enligt punkt 3.1 ovan! 
 
Det är viktigt att du bifogar ditt namn och telefonnummer om styrelsen vill att du förtydligar något. 
 

3.3 Lämna in motion via epost 
 Motionen kan skrivas direkt i ditt epostmeddelande eller bifogas som fil. Motionen mailas till info@slagskeppet.com 

(skriv "motion" och ditt namn i ämnesfältet). 
 
Det är viktigt att du bifogar ditt namn och telefonnummer om styrelsen vill att du förtydligar något. 
 

4 Hur behandlas min motion? 
 Styrelsen går igenom alla motioner och dess innehåll. Styrelsen är sedan enligt stadgarna skyldig att skriftligen besvara 

motionen samt tillstyrka eller avslå den. Avslås en motion ska detta också motiveras skriftligen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


