KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I DJURSHOLMS SEGELKLUBB
Måndagen den 6 Mars 2017 kl 19:00
På Danderyds Församlingshem, Angatyrvägen 39, Djursholm
1.

Mötets öppnande

2.

Upprättande av röstlängd (Närvarolista)

3.

Mötets utlysning i behörig ordning (Kallelse skall ha utgått senast tre veckor före mötet)

4.

Fastställande av dagordning

5.

Val av mötets ordförande och sekreterare

6.

Val av justeringsmän samt vid behov rösträknare

7.

Seglingsledarens rapport (Aktiviteter under den gångna säsongen och planering för kommande
säsong)

8.

Hamnkaptenens rapport (Underhåll under den gångna säsongen och återstående
underhållsbehov)

9.

Registratorns rapport (Plats- och medlemsantal under den gångna säsongen.)

10. Förvaltningsberättelse för år 2016
11. Resultat- och balansräkning för år 2016
12. Revisionsberättelse för år 2016
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2016 års förvaltning
14. Val av föreningens ordförande, tillika styrelseordförande för ett år
15. Val till övriga styrelseposter för ett år
16. Val av två revisorer jämte suppleant för ett år (I detta val får styrelsens ledamöter ej delta)
17. Val av valberedning för ett år
18. Fastställande av budget och avgifter för år 2017
19. Motion från Mats Fernström och Claes Mebius:

Arkivering av DSK dokument
Efter tidigare mångårigt styrelsearbete har vi samlat på oss en mängd årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelser m.m. från klubbens tillblivelse 1955 och framåt. Dokumentens innehåll kan
vara av värde att känna till för kommande styrelser och väsentligt för den som vill studera klubbens
historia. Vi anser därför att dokumenten bör arkiveras på ett säkert sätt och på årsmötet kommer Claes
att föreslå hur de fysiska dokumenten ska arkiveras och Mats kommer att föreslå en elektronisk
arkivering så att dokumentens innehåll samtidigt blir lättillgängligt.
Vår önskan är att årsmötet tillstyrker våra förslag samt beslutar att kommande styrelser ska underhålla
arkiveringen genom att addera viktiga dokument, åtminstone till det elektroniska arkivet.
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutande
Efter årsmötet serveras kaffe och bulle
VÄLKOMNA!
Styrelsen för Djursholms Segelklubb

