
 

 
Härmed kallas du till Karlstads Segelsällskaps årsmöte 
torsdag den 21 november 2019 kl. 19.00 i klubbhuset 

 
Välkommen! 

STYRELSEN 
 

Senast den 12 november 2019 kommer verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, 
revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med 
styrelsens yttrande samt valberedningens förslag att finnas tillgängliga i klubbhuset och på KSS 
webbsida. 
 
Förslag till dagordning: 
Nedan angivna punkter ska enligt stadgarna behandlas vid årsmötet.  
 

1. Fastställande av röstlängd för årsmötet 
2. Fastställande av föredragningslista 
3. Val av ordförande för årsmötet 
4. Val av sekreterare för årsmötet 
5. Val av två justerare som jämte mötesordföranden ska justera protokollet och vid behov 

vara rösträknare 
6. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt 
7. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser för det 

senaste verksamhetsåret 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (styrelsemedlemmar får 

inte rösta) 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

a. Motion avseende reducering av avgiften för båtar som ligger kvar i vattnet 
b. Styrelsens förslag till ändring av stadgarna avseende §11 om utträde ur 

sällskapet 
c. Styrelsens förslag till ändring av styrelseinstruktionen avseende §11 

sekreterarens uppgifter, en ny paragraf avseende registerkontroll enligt 
Riksidrottsförbundets beslut samt ytterligare en ny paragraf avseende Styrelsens 
”Arbets- och beslutsordning” 

d. Styrelsens förslag avseende försäkring av båtskjul 
e. Styrelsens förslag avseende miljöpolicy för 2019/2020 

12. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för 2019/2020 
13. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2020/2021 (oförändrade mot 2019/2020) 
14. Val av funktionärer 

a. Sällskapets ordförande för en tid av ett år; 
b. Ledamöter i styrelsen och ev. två suppleanter 
c. Två revisorer jämte minst en suppleant för en tid av ett år 
d. Minst tre och högst fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka 

en ska utses till ordförande. 
15. Mötets avslutande 
16. Avtackning, prisutdelning Jäverön runt och Vänern Short-hand race mm 
17. Övriga frågor 


