
 
 
Kallelse till årsmöte för Ystads Bollklubb. 
 
Härmed kallas du som medlem i Ystads Bollklubb till 2020 års årsmöte. 
 
När: Tisdagen den 21 april 2020 klockan 19.00. 
 
Plats: Klubbvillan i sandskogen. 
 
Föredragningslista. 
§ 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 föredragningslista. 
§ 7a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
§ 7b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
 räkenskapsåret. 
§ 7c Badmintonsektionens verksamhetsberättelse. 
§ 7d Boulesektionens verksamhetsberättelse. 
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- / 
 räkenskapsåret. 
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§ 10 Fastställande av medlemsavgift. ( Nuv. Aktiv medlem 350 kronor och 150 kronor för aktiv 

ungdom t.o.m. 12 år. För passiv medlem och boulspelarna 120 kronor.)  
§ 11  Fastställande av verksamhetsplan, drogpolicy samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
§ 13a Val av ordförande och kassör för en tid av 2 år växelvis. 
 (Ordf. t.o.m. 2020 Mats Svensson, kassör Marie Hallqvist vald t.o.m. 2019) 
§ 13b Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år växelvis.        

(Daniel Witt vald t.o.m. 2020, Håkan Åkesson och Bertil Ohlsson valda t.o.m. 2019) 
§ 13c Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år.
 (Johan Dahlberg och Göran Hedin valda t.o.m. 2019. 
§ 13d Val av 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. 
 (Bertil Karlsson och Rolf Mårtensson. Suppl. Jan Andersson och Faust Dorsin)  
§ 13e Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till 

sammankallande. (Åvilar styrelsen)    
§ 14 Val av badmintonsektion. (Nuv. Bertil Ohlsson, Göran Hedin, Leif Ljungberg, Mats 

Svensson och Daniel Witt) 
§ 15 Val av boulsektion. (Åvilar styrelsen) 
§ 16 Mötets avslut. 
 
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Efter mötet bjuder klubben på kaffe och tilltugg. 
 
Medlemsavgiften 120 kronor för passiv medlem betalas in på bankgiro 446-5092  
senast den 30 april. Aktiva medlem betalar för höst/vår senast den 30/9. 
 
Håll dig uppdaterad om Ystads Bollklubb på vår hemsida www.ystadsbk.se 


