
 
 

Kallelse till årsmöte söndag 28 oktober kl. 14.00  
 
 

  

 
 

 
På dagordningen:  

1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar. 

3. Godkännande av dagordning. 

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning. 

5. Val av sekreterare för mötet. 

6. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

7. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser, fastställande av resultat- och 

balansräkning samt styrelsens förslag till behandling av årets resultat. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

9. Presentation av styrelsens och kommittéernas verksamhetsplaner 2018/2019. 

10. Val av ordförande för en tid av 2 år 

11. Val av tre ledamöter för en tid av 2 år 

12. Val av två suppleanter för en tid av 1 år 

13. Val av en revisor för en tid av 2 år och val av en revisorssuppleant. 

14. Val av valberedning. 

15. Fastställelse av kretsavgift.    

16. Val av kretsens representant till riksföreningens Rådslag november 2018 samt personlig 

suppleant för denne jämlikt 10§ i Riksföreningens stadgar.  

17. Motioner och förslag från medlem anmälda till årsmötet. 

18. Motioner och förslag från styrelsen till årsmötet.  

19. Övriga till årsmötet anmälda frågor. 

20. Mötet avslutas 

 
Förslag från medlem om verksamheten och övriga frågor att ta upp till behandling på årsmötet kan 

lämnas till styrelsen senast 30 september. 

Adresser och telefonnummer hittar du på hemsidan. 

 

 

 

 

 

Mötesplats:  
KSS Klubblokal Kanikenäset Karlstad 



 
 

Kallelse Årsmöte, fortsättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Ludvig och Margaretha Johansson att berätta och visa bilder 

från sin långfärd år 2017 från Köpstadsö i Göteborgs skärgård till Finland och upp i Saima kanal via 

Vänern, Göta kanal, Östersjön och Finska viken. 

De äger en motorbåt av typen Linnsen 41och ägnar somrarna åt att göra längre färder mot olika mål. 

Den här sommaren tar de sig upp längs norrlandskusten. 

Kom och lyssna till ett intressant föredrag om en motorbåtsfärd till det för många avlägsna 

grannlandet Finland. 

 

Vi bjuder på the, kaffe och fralla. 

 

Styrelsen hälsar alla hjärtligt välkomna till årsmötet! 

 

 


