
Dagordning för Örebro Simallians årsmöte 2016 

Tid: 16 februari 2016, klockan 18:00 
Plats: Hörsal P2, Örebro Universitet 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 

2. Val av ordförande samt sekreterare för mötet  
 

3. Val av två justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt 
rösträknare  
 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
 

5. Fastställande av föredragningslista. 
 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelser för det senaste verksamhetsåret. 
b) Styrelsens resultat- och balansräkningar för det senaste räkenskapsåret 
 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-
/räkenskapsår 
 

11. Behandling av styrelsens förslag, eller motioner inlämnade till styrelsen av röstberättigad 
medlem minst 14 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen 
skall inlämnas senast 30 dagar före mötet. 
- Mötet har att besluta om nya stadgar för föreningen i enlighet med styrelsens förslag.  
 

12. Val av: 
a/ föreningens ordförande för en tid av ett år;  
b/ halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; 
c/ lämpligt antal suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år; 
d/ två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta. 
e) 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 (och ev. andra möten där föreningen har rätt att 
representera med ombud). 
 

13. Information om föreningens pågående arbete med Simidrottens Hus i Örebro 
 

14. Övriga frågor. 
 

15. Mötet avslutas. 
 

Program utanför årsmötets dagordning: 
 

- Gästföreläsare Lars Frölander 
- Premiering av 2015 års klubbmästare 
- Övriga premieringar och utmärkelser 
- Fika och smörgåstårta 

 
Hjärtligt välkomna 



/Styrelsen för Örebro Simallians 


