
 

Unrestricted 

Kallelse till Motala Pistolklubb årsmöte 202>0 
Härmed kallas Du till Motala Pistolklubbs årsmöte som hålls 
måndagen den 2 mars klockan 19:00 i Luftvapenhallen på Svarta 
gatan (Motala Verkstads gamla lokaler utefter Verkstadsvägen med 
ingång från gården). Kompletterande handlingar såsom 
verksamhetsberättelse, ev motioner m m kommer skickas ut via e-
post, samt finnas på kontoret i luftvapenhallen senast 1 vecka före 
mötet. Förslag (motion) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 20:e februari. Styrelsen 
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över ev. förslag. 
Dagordning, enligt stadgarna §21 
1 Fastställande av röstlängd för mötet 
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare 
4 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 
5 Fastställande av föredragningslista 
6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
6 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
7 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- 
    /räkenskapsåret. 
8 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (kalenderåret 2018) 
9 Fastställande av medlemsavgifter för 2021 (Ingen höjning) 

Styrelsens förslag: 
Aktiva (över 20 år) 950kr/år 
Aktiva med annan SPSF-moderklubb: 690kr/år 
Aktiva (under 20 år): 100kr/år, inkl lp-tavlor och –skott 
Familj (akt+pass OBS: Krav samma adress): 1 100kr/år 
Passiva: 200kr/år 

10 Fastställande av verksamhetsplan (skjutprogram) samt behandling av budget för det kommande 
verksamhets-/räkenskapsåret. 

11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
12 Val av: 

     
a) Ordförande mandattid ett år    
b) Två styrelseledamöter mandattid två år   
c) En styrelsesuppleant (1:a, 2:a) mandattid två år   
d) En revisor mandattid två år    
e) Valberedning mandattid ett år     

          (3st ledamöter, varav en sammankallande)  
f) Beslut om val av ombud till SDF-möten och kretsårsmöte, samt eventuella andra möten. 

13 Utdelande av förtjänstmedaljer 
14 Fortsatt Byggnation av regnskydd (skjuthall) Offerby 
15 Övriga frågor 
 
Efter mötet bjuder föreningen föranmälda deltagare på kaffe och smörgåstårta i samband med 
prisutdelning. Anmälan till mötet ska ske till Jörgen Gustavsson, 070-7107750, ordf@motalapk.se 
senast den 28:e Februari. De som förvarar vandringspriser ombedes se till att priserna finns 
tillgängliga vid mötet. 

Hjärtligt Välkomna ! 


