Kallelse till Årsmöte
Swedish Reined Cowhorse Association

Lördag 17 februari 2018
High Chaparall

kl 15.15
Utdelning av pokaler till vinnarna av Year End Awards 2017
sker i samband med årsmötet.
Motioner

ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, d v s senast 2
februari. Skicka med epost till styrelsen@srcha.eu.

Valberedningen

Annelie Svensson (sammankallande), Thomas Thorvaldsson och
Viktoria Augustsson. valberedningen@srcha.eu eller telefon 0709-595958 (Annelie)
Förslag på nomineringar till styrelseposter ska lämnas senast 10 dagar före mötet, d v s senast
6 februari. Förslag på mötet kan endast lämnas om föreslagna understiger det antal som ska
väljas. Föreslagna ska ha accepterat nominering.
Årets valbara poster är ordförande på 2 år, 3 st ledamöter på 2 år, 2-4 suppleanter på 1 år
samt revisor och revisorssuppleant på 1 år. Till valberedningen behövs 1 ny person.

Föreningens stadgar hittar du på www.srcha.eu
För att ha rösträtt på årsmötet ska medlemsavgift för 2018 vara betald. Kassören hälsar att
det kan göras på plats innan stämman men att det är mycket uppskattat om den detaljen
istället blir ordnad innan.

Välkomna!
SRCHA
Swedish Reined Cowhorse Association
Org.nr. 802428-6232
www.srcha.eu

Medlemsavgift
Vuxen 300 kr
Ungdom 150 kr
Life 3000 kr

BG: 5483-8570
SWISH: 123 457 1121
IBAN: SE1880000810599048726922
BIC: SWEDSESS

Dagordning för årsmötet
- Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare tillika
rösträknare)
- Fråga huruvida mötet blivit behörigt utlyst
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av
resultat- och balansräkning.
- Föredragning av revisorernas berättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
- Val av styrelse (ordförande, kassör samt övriga ledamöter)
- Val av styrelsesuppleanter
- Val av revisor samt revisorssuppleant
- Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
- Val av valberedning varav en sammankallande
- Fastställande av årsavgift
- Fastställande av eventuella arvoden
- Behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller hänskjutits till årsmötet
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