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Kallelse Årsmöte 2017 - 17 mars 2017 
 
Tid: 17 mars 2017 klockan 18.30- 
Plats: Klubblokalen 
 
Kallade: Klubbens medlemmar 
 
Agenda 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd för mötet.   
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.   
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.   
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.   
6. Fastställande av årsmötets dagordning   
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016   
 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2016 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2016 
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.   
10. Fastställande av medlemsavgifter.   

Styrelsen föreslår inga förändringar av dagens avgifter. 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets- /räkenskapsåret.   
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.   

a) Styrelsens förslag till stadgeändringar, se nedan 
13. Val av  styrelsemedlemmar 

a) föreningens ordförande för en tid av 2 år 
b) 3 ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år   
c) 1 suppleant i styrelsen för en tid av 1 år   
d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år 
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta 
e) 3 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 ev. andra möten där föreningen 
har rätt att representera med ombud) 

14. Övriga frågor 
• Klubben kommer att fira 40-års jubileum den 16 september 2017 
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Förslag till stadgeändring 
Anledning: Klubbens stadgar baseras idag på en mall från Riksidrottsförbundet från 
1999. Den innehåller en del tveksamma skrivelser som ordet till exempel ”ras” 
 
Förslag: Styrelsen förslår därför att basera våra stadgar på den senaste mallen från 
2015, med lydelse enligt bifogat dokument. 
 
Detta medför även vissa smärre ändringar i stadgarna, men inget som påverkar 
verksamheten i stort. 
 
Bifogat är förslag till uppdaterade stadgar för Staffanstorps judoklubb baserat på 
denna mall. Tydliga förändringar mot dagens stadgar är markerade för att det skall 
vara enklare att titta igenom. 
Dagens stadgar hittar ni på hemsidan under Medlemsinfo / dokument och blanketter 
http://www.staffanstorpsjudo.se/wp/dokument-blanketter/ för er som vill jämföra. 
 
 


