
                Kallelse till årsmöte 
 
Alla medlemmar i Kils Motorklubb-Bil kallas till årsmöte i klubblokalen, 
Gärdesgatan 3, Kil 
 
                            Måndagen den 26 februari 2018 kl. 19.00 
 
Program 
1. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse 
2. Kaffe med dopp 
 
Förslag till dagordning 
§  1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 
§  2 Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt. 
§  3 Fastställande av dagordning. 
§  4 Val av ordförande på årsmötet samt sekreterare för årsmötet. 
§  5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
§  6 Styrelsens och arbetsgruppernas verksamhetsberättelser samt kassörens 

rapport, resultat och balansräkningar för senaste året. 
§  7 Revisorernas berättelse över styrelsens verksamhet under senaste 

räkenskapsåret. 
§  8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§  9 Fastställande av medlemsavgift. För 2019 föreslås oförändrad avgift: 
  junior 100 kr, senior 200 kr och familj 300 kr. 
§ 10 Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret. 
§ 11 Val av: 
 A. Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en period på 1 år. 
 B. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen på 2 år. 
 C. Två suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en 1-årsperiod. 

D. Två revisorer jämte en suppleant på 1 år. I detta val får inte styrelsens  
  ledamöter delta. 
E. Tre ledamöter i valberedningen för 1 år, varav en skall vara sammankallande. 
F. Val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där klubben har rätt att  
  representera med ombud) 

§ 12 Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av  
  röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet. För förslag om  

stadgeändring eller upplösning av föreningen gäller inlämning senast 30 dagar 
innan årsmötet. 

§ 13 Mötets avslutande. 
 
Genom din medverkan vid årsmötet kan du påverka klubbens aktiviteter under år 2018 
så att det passar dig och dina klubbkamrater. 
 
Vid eventuell röstning måste du ha betalat din medlemsavgift för att din röst skall 
räknas.  
 
    Välkomna / Styrelsen 
 
 



Nytt år - dags att förnya ditt medlemskap  
 
Priser/år
Familj - 300 kronor
Enskild - 200 kronor
Junior (under 18 år) - 100 kronor
Du sätter in den summa pengar som motsvarar ditt tänkta medlemsskap
på vårt bankgiro 5680-1285.
OBS! Kom ihåg att uppge ditt namn och adress på inbetalningen.
 
Vi skickar medlemskort på posten.
 
 
 
Rally Killingen 2018 
 
Arbetet med Rally Killingen 2018 som kommer att köras 11:e augusti är i full gång.  
Super Cupen, 1300 Rally Cup, VOC Meconomen Rally, RM Regularity ingår och
det är också tävling i FM/DM Västra.
 
Så du som vill hjälpa till, boka in 11:e augusti och ring Mikael Gustafsson, 076-808 07 64
och anmäl dig! 
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