ÄNGBY BÅTKLUBB
Kallar härmed till
digitalt årsmöte TORSDAGEN 25 februari kl.19:00
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Mötet öppnas
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fråga om kallelse till årsmötet skett på stadgeenligt sätt
Godkännande av dagordning
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning för det
gångna året
Föredragning av revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2020
Val av styrelseledamöter, funktionärer och valberedning
Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, funktionärer och revisorer
Fastställande av avgifter och tidpunkt för inbetalningar
Rapport från hamnen.
Rapport från varvet
Miljö – riskanalys
Beslut om medlemskap i andra organisationer
Behandling av medlemsmotioner, som inlämnats till styrelsen senast den 31
december
Övriga frågor
- förslag till tider för vårmöte, sjösättning, städdag och trivselträffar
Mötet avslutas.

Instruktioner
Mötet kommer att hållas digitalt med hjälp av Teams. Du behöver inget speciellt
program utan kan använda en vanlig dator, smartphone eller typ iPad. Det går även att
ringa in via en vanlig telefon men det går då enbart att lyssna.
För att ansluta till mötet använd ett av följande alternativ:
1. Dator eller smartphone med både ljud och bild, klicka på länken Click here to join
the meeting

2. Telefon med enbart ljud, ring 08-50536039 och anslut med kod: 149 168 734#
Anslut med ljudet avstängt på telefon och dator.
Ordföranden kommer att visa en presentation som går att följa via ansluten dator eller
smartphone.
Regler för att begära ordet och rösta kommer att presenteras i början av mötet. Endast
en röst per ansluten dator kommer att kunna räknas vilket betyder att de som enbart är
med per telefon inte kommer att kunna delta i eventuella omröstningar.
Mötet planeras att spelas in.
Det kommer att gå att koppla upp sig från 18:30 då det kan ta lite tid att få ordning på
ljud och bild. Mötet öppnas som planerat 19:00.
Välkomna!

