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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Årsmöte hålls lördagen den 18 februari 

2023, kl 18.00 i klubbstugan Furumossen 

 

PRELIMINÄR DAGORDNING 

1/ Mötets öppnande 

2/ Mötets behöriga utlysande 

3/ Fastställande av röstlängd 

4/ Val av justerare 

5/ Val av ordförande att leda mötet 

6/ Fastställande av dagordningen 

7/ Styrelsens och utskottens  

verksamhetsberättelser 

8/ Revisorernas berättelse 

9/ Balansräkning 

10/ Styrelsens ansvarsfrihet 

11/ Fastställande av verksamhetsplan och  

  budget för innevarande år 

12/ Fastställande av medlemsavgift 

13/ Val 

a) Ordförande 1 år 

 b) Ledamot, tillika vice ordförande, 2 år 

 c) Ledamot, tillika kassör, 1 år 

d) Ledamot tillika sekreterare, 2 år 

e) Ledamot, 2 år 

 f) Suppleant, 2 år 

 g) Revisorer, 2 st, 1 år 

h) Revisorssuppleant, 1 st, 1 år 

i) Valberedning 

j) Distriktsombud, 4 st 

k) Anläggningskommitté, 1-5 st, 1 år 

l) Kökskommitté, 1-3 st, 1 år 

m) Festkommitté, 3 st, 1 år 

n) Lotteriföreståndare, 1 st, 1 år 

o) Suppleanternas tjänstgöringsordning 

14/ Omedelbar justering av punkt 13 

15/ Anmälan av utskottsledare 

16/ Medlemsinformation    

17/ Mötet avslutas 

 

 

INBJUDAN 

Direkt efter årsmötet håller vi årsfest med 

god mat, underhållning och prisutdelning 

till alla våra duktiga ekipage som presterat 

på tävlingsbanorna under 2023.  

Kostnad 100 kr/pers  

Sista anmälningsdag 2023-02-12 

Anmälan SMS till:  

Roger Börjesson: 0730-751777 

 

MEDLEMSINFORMATION 

Våra vandringspriser är många, kom ihåg 

att lämna in dina resultat senast den  

13 januari 2023 

Mer information om reglerna för 

vandringspriserna och vart du skall skicka 

dina resultat hittar du på vår hemsida: 

http://www.gotenebk.com/priser.html  

……. 

Information om vårens kurser kommer att 

läggas ut på hemsidan i början av februari 

2023. Där kommer du att kunna läsa om 

kursutbudet samt när anmälan öppnas.  

……. 

Vår traditionella vinterpromenad går av 

stapeln lördagen den 14 januari 2023, 

klockan 10.00  

Vi startar på klubben och promenerar till 

Vristulven. Där grillar vi egen medhavd 

korv eller annat gott innan vi vänder 

tillbaka till klubben igen.   

 

http://www.gotenebk.com/priser.html

