Kallelse till Årsmöte i Stockholm A & B skytteförbund
Tid: Onsdagen den 20 mars 2019 kl 18.30
Föranmälan senast den 15 mars på e-post: office@stockholmsskytte.se
(Ange "A&Bs årsmöte" i titeln och antal deltagare och föreningens namn i meddelandet.)
Plats: Hacksjöbanan, Kafeterian,

Föredragningslista:
1 Val av ordförande för mötet
2 Val av sekreterare för mötet
3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
4 Upprop och fastställande av röstlängd
5 Godkännande av dagordningen
6 Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst
7 Redogörelse för verksamhetsåret 2018
8 Redovisning av förbundets ekonomiska ställning
9 Föredragning av revisorernas berättelse
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11 Val av revisorer. (Nuvarande Olle Eklund, Göte Rydstedt)
12 Behandling av frågor som hänskjutits till mötet:
1. Beslut för att kunna avveckla A&B under verksamhetsåret 2019 (Se §8 nedan.)
a. Beslut om hantering av beslutade men ej uttagna bidrag. (Se förslag nedan)
b. Beslut om hantering av eventuella återstående medel. (Se förslag nedan.)
c. Beslut om hantering av revision av verksamheten 2019 (Se förslag nedan.)
2. Beslut att avveckla A&B under verksamhetsåret 2019.
13 Övriga frågor
14 Årsmötet avslutas
Information om ”avslutnings-happening” med prova-på 18 maj på Hacksjön
Information kommer att ges kring möjligheterna att söka bidrag från A&B.
Verksamhetsberättelsen kommer publiceras på nätet (http://stockholm.skyttesport.se/gevar/ab/)
Efter årsmötet serveras kaffe och smörgås, mm.

Välkomna!
Styrelsen
Stockholm A&B Skytteförbund

1(2)

Beslutspunkt 1:
Utdrag ur ”Stadgar för Stockholm A&B skytteförbund
antagna vid årsmöte 2013-10-08 och extra årsmöte 2013-11-12”
§8
Avveckling av Förbundet
Förbundet ska avvecklas när förbundets tillgångar med säkerställd ändamålsbestämning och på
ändamålsenligt sätt kan överföras till StSF.
Förslag 1a:
Bidrag, som A&B beviljat men inte hunnit betala ut, överförs till StSF i en fond: ”Fond för A&B’s
beviljade bidrag”. Dessa medel ska sedan tas ut av bidragstagarna (föreningarna) senast 2020.
Bidraget utbetalas av StSF då bidragstagaren presenterat faktura eller kvitton. Icke uttagna medel
tillfaller ”Fond för bidrag till skyttet inom StSF. (Se 1b nedan.)
Förslag 1b:
Medel som finns kvar då A&B läggs ned i slutet av 2019, och inte har beviljats som bidrag, överförs
till StSF i en fond: ”Fond för bidrag till skyttet inom StSF”. Dessa medel ska användas för att gagna
skyttet inom Stockholms Skyttesportförbunds (StSFs) verksamhetsområde.
Förslag 1c:
Revision av verksamheten 2019 inom A&B hanteras som en punkt på årsmötet 2020 för Stockholms
Skyttesportförbund. Verksamheten inom A&B avses avslutas 30 november 2019.
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