
Calles ÅRSMÖTE PÅ 25 minuter!!! 
 Avprickning genom egen kryssning vid namnet i framlagt medlemsregister.  
  

Förtydligande ⇒ De föredragande ställer frågor, MÖTET SVARAR  

 Klubbmästaren uppmanar alla att ta plats. Övriga i Presidiet ”föser på”. Klubbmästaren visar OH med 
kvällens ”Program” och lämnar över ordet till Ordf.. 

18.38 

  1. Årsmötets öppnande    SIGNAL  
Presidiet stående på podiet. Ordf. förklarar mötet öppnat, KLUBBSLAG. 
Ordf. hälsar alla välkomna och presenterar Presidiet. Ordf., Sekr. och Calle kvar. Övriga till första 
bänk. 
Nu är vi xyz medlemmar! Nya medlemmar sedan förra mötet välkomnas. OH med NAMN 
De nya medlemmar som är närvarande får resa sig upp.    SIGNAL  Applåder! 

18.40 

  2. Frågan om årsmötets behöriga utlysande. 
Ordf. frågar.    JA!   KLUBBSLAG 

18.47 

  3. OH ”Dagordning”. Fastställande av dagordning. 
Ordf. frågar.   JA!   KLUBBSLAG 

 

  4. Val av ordförande för årsmötet. 
Ordf. frågar.   SITTANDE!   Ordf. vald!  KLUBBSLAG 

 

  5. Val av sekreterare för årsmötet. 
Ordf. frågar.   SITTANDE!  Sekr. vald!  KLUBBSLAG 

 

  6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
årsmötesprotokollet. 
Ordf. frågar.   Vidtalad person ropar: Björn och Göran.  KLUBBSLAG 

18.48 

  7. Föredragning av årsberättelsen. 
Ordf.: Alla har väl läst årsberättelsen?   JA!   Ordf.: Några frågor?   NEJ!  KLUBBSLAG 

18.48 

  8. Föredragning av revisionsberättelsen jämte fastställande av balansräkningen 
2000. Revisorn läser upp revisionsberättelsen. Ordf. tackar revisorerna för väl utfört arbete. 
Kassören visar OH.   Ordf.: Några frågor?   NEJ!  Fastställa?   Ja!  KLUBBSLAG 

18.49 

  9. Frågan om ansvarsfrihet för det avgående presidiet. 
Ordf.: Kan mötet bevilja?   JA!   Ordf.: Är detta enhälligt?   JA!  KLUBBSLAG & SIGNAL 

18.51 

10. Val av presidium för kommande verksamhetsår jämte ställföreträdare. 
Ordf. informerar om Presidieinstruktionerna. Ordf. kallar fram valberedningen som lägger på OH med 
Valberedningens förslag.  Valberedaren: Alla har väl läst förslaget?   JA!  
Ordf.: Finns fler förslag?   NEJ!  Ordf. bekräftar förslaget genom att läsa de föreslagna namnen med 
fetstil och KLUBBA var och en. 

18.52 

11. Val av revisorer och en ställföreträdare för två år och Val av valberedning. 
Valberedare: Vi tar dessa funktioner i klump. Alla har väl läst förslaget?   JA! 
Ordf.: Finns fler förslag?   NEJ!  Ordf. bekräftar förslaget genom att läsa och KLUBBA de föreslagna 
namnen med fetstil. 

 

12. Budget 2001 samt fastställande av årsavgiften år 2002. 
Kassören visar OH och kommenterar siffrorna. Klubbmästaren informerar om kostnader för möten. 
Ordf.: Några frågor?   NEJ!  
Ordf.: Presidiet föreslår samma årsavgift 100 kr för år 2002. Godkänner mötet förslaget?   JA! 
KLUBBSLAG 

18.56 

13. Behandling av till årsmötet hänskjutna ärenden. 
Ordf.: Inga ärenden har inkommit. 

19.03 

14. Övriga ärenden. 
Ordf.: Vi borde också satsa mer på klubbtidningen till glädje för alla medlemmar. Till tidningen önskar 
Presidiet mer bidrag i form av brev, mejl, fotografier mm. 

19.03 

15. Avslutning. 
Ordf. avslutar mötet och överlämnar ordet till Klubbmästaren. KLUBBSLAG & SIGNAL 

19.05 

Exempel på VÄL förberett årsmöte. 
- Angivna klockslag till höger är verkliga tider vid genomfört årsmöte. 
- I kallelsen till årsmötet utsänds erforderlig information. 
- Den formella delen av årsmötet genomförs korrekt, men utan ONÖDIG tidsspillan. 
- Efter den formella delen av årsmötet ägnas tiden åt mer intressanta medlems aktiviteter. 


