Holmön den 15 Maj 2019

Holmöns Postroddsförening kallar ALLA
INTRESSERADE till årsmöte fredagen den 31
maj klockan 19:00, Kaplangården
Både rodden och föreningen har lidit av senare års ofta inställda roddar – men vi har inte gett upp.
Inför årets rodd har vi kommit överens om ändringar i arrangemanget med syfte att säkerställa att
rodden genomförs. Minst en av föreningens egna båtar har inte heller anmälts till start under senare
år. Det är därför läge för nya krafter att träda in i föreningens arbete och i föreningens båtar. Låter
det som något för Dig är Du särskilt välkommen till årsmötet.
Betala gärna in medlemsavgiften i föreningen vilken är 50 kr per år och betalas in på
föreningens plusgirokonto 98 76 61 – 6 eller Swish 070-342 7586. Ange namn och e-postadress.
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsman
5. Godkännande av dagordningen
6. Fastställande av röstlängd
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Fastställande av dagordningen
9. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av styrelsemedlemmar för 2019. Ordförande (1 år), en sekreterare (2 år) en ledamot (2
år) och en suppleant (2 år)
13. Val av revisorer
14. Val av valberedning
15. Fastställande av medlemsavgift för 2019
16. Årets inställda rodd
17. Nödvändiga åtgärder i föreningens båtar (ansvar för detta har årets/fjolårets besättningar)
18. Övriga ärenden
19. Mötet avslutas
Meddela gärna andra frågor att behandla vid årsmötet till Ronja Lindkvist (Ronja@Holmon.com)
eller anmäl dem under övriga ärenden vid mötet.
Ordförande
Ronja Lindkvist
Backenvägen 6
903 54 Umeå
Tel 073 814 5591

Sekreterare
Thomas Åhs
Ö Kyrkogatan 84C
903 43 Umeå
Tel 070 667 7954

Kassör
Gustaf Egnell
Holmö kyrkväg 14
918 03 Holmön
Tel 070 342 7586

Plusgiro
98 76 61 - 6
Org. nr.
894001-6564
www.holmon.com/Postrodd

