
  2021-04-15 

 
Kallelse till ordinarie årsmöte Järfälla Simsällskap 2021-04-15 

 
Till följd av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att årsmötet skall genomföras utan 
fysisk närvaro av medlemmar, ombud och utomstående och att utövande av eventuell 
rösträtt endast kan ske genom att närvara vid årsmötet och anmälan av deltagande före 
årsmötet enligt instruktion nedan. 
 
Hedersmedlemmar och medlem som har betalat medlemsavgiften och under mötesåret 
fyller lägst 14 år har rösträtt på̊ mötet.  
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på̊ mötet.  
 
 
Anmälan 
För att deltaga på Järfälla Simsällskaps årsmöte krävs det en föranmälan via bifogad länk 
med namn, sektion och en giltig e-postadress dit länk till det digitala mötet kommer att 
skickas senast 3 dagar före mötets genomförande.  Länk till anmälan 
 
Motioner  
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två̊ veckor före årsmötet (2021-04-01).  

Förslag skickas via kansli@jarfallasim.org 
 
 
Tid och plats 
 
Tid: 19:00-21:00 
 
Plats: Länk och information för att koppla upp sig via dator, telefon eller surfplatta kommer  
att skickas ut senast 3 dagar innan mötet sker. 
 
  
 
  
Välkomna! 
 
Styrelsen  
Järfälla Simsällskap 
  

https://app.smartsheet.com/b/form/28dea46e7dbb4a05a1556e4904c69541
mailto:kansli@jarfallasim.org


  2021-04-15 
Dagordning 
1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Justering av röstlängden 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
5. Val av årsmötets funktionärer 
a) Ordförande 
b) Sekreterare 
c) Två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
d) Vid behov utser årsmötets ordförande två rösträknare 
6. Styrelsens berättelse 
7. Revisorernas berättelse 
8. Godkännande av resultat- och balansräkningen 
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar 
10. Budget 2021 
11. Verksamhetsplan 2021 
12. Val av 
e) Sällskapets ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år 
f) Halva antalet ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år 
g) Två suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år 
h) En revisor för en tid av 1 år 
i) En revisorssuppleant för en tid av 1 år 
13. Val av ombud och suppleanter till distriktsförbundsmötet och simförbundsmöte 
14. Val av valberedning att förbereda ärenden under punkt 12 till nästkommande årsmöte 
15. Fastställande av årsavgift och övriga villkor för medlemskap och rösträtt 
16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
17. Utdelning av utmärkelser 
 


