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Årsmöte 2017 

IKSU kallar till årsmöte onsdagen den 29:e mars kl. 18:00 

Plats: Arenan Helsingfors, IKSU sport 

 
2017-03-29 

 

 (Handlingar inför mötet finns att läsa på www.iksu.se senast den 22 mars) 

 

Dagordning: 

§1 Fastställande av röstlängd för mötet. 

§2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

§3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera 

protokollet. 

§5 Fastställande av föredragningslista 

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

§7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

§9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen.  

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 

§11 Fastställande av medlemsavgifter. 
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- Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 100 kr/år fr o m 2018-01-

01. Samtidigt tas kostnaden 50 kr bort för magnetkort. Nytt från 2017-01-

01 är att en olycksfallsförsäkring för alla medlemmar ingår i 

medlemsavgiften. 

 

 

§12 Fastställande av Strategisk plan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

 

§13 Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem. 

- Motion: Öppettider 

 

§14 Val av 

 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b) två övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 3 år, 

c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta; 

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; 

f) beslut om val av ombud till SDF-möten (specialdistriktsförbund) (och ev andra möten 

där föreningen har rätt att representera med ombud). 

- Styrelsen föreslår att årsmötet uppdrar till styrelsen att utse 

representanter till SDF-möten och övriga möten där föreningen har rätt att 

representera med ombud. 

 

§15 Fastställande av styrelsens förslag till direktiv för hel- eller delägda bolag. 

- Styrelsens direktiv till IKSU Hälsa AB är att verksamheten ska styras 

enligt föreslagen budget och verksamhetsplan. 

 

§16 Övriga frågor. 

- Idrottsliga prestationer och utmärkelser 

- ”Årets IKSU:it”  

 
 

 


