
 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
 

SMK inbjuder härmed till årsmöte och informationsträff. 

Samtliga medlemmar i Svinninge Marina Klubb är välkomna. 

      Söndag 26 mars 2017  

PLATS:   Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 

15.00-16.00 Guidad tur i museet 

16.00-16.45 Matig smörgås med lättöl eller vatten och kaffe 

16.45-18.30 Årsmöte i Hörsalen 

För att planera lokal och förtäringen vill vi att ni gör en bindande anmälan senast 10 mars via 

nedanstående länk (som kopieras och klistras in i webläsare). 

   

https://goo.gl/forms/Euzwph3nsxbahgpE3 

 

Verksamhetsberättelsen för 2016, resultat- och balansräkning för 2016, förslag till budget för 2017  

samt valberedningens förslag till ledamöter enligt § 10 – 12, kommer att delas ut vid årsmötet. 

 

DAGORDNING 

 

§ 1 Årsmötets öppnande. 

§ 2 Val av ordförande att leda förhandlingarna samt sekreterare för årsmötet. 

§ 3 Godkännande av röstlängden. 

§ 4 Frågan om mötet behörigen utlysts. 

§ 5 Fastställande av dagordning, anmälan av övriga frågor. 

§ 6 Val av två personer att, jämte ordföranden, justera mötesprotokollet. 

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det senaste förflutna 

verksamhetsåret. 

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret. 

§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

§ 10 Ändring av klubbens stadgar i enlighet med bilaga 1. 

§ 11 Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 

§ 12 Val av ledamöter/suppleanter till styrelsen för en tid av två år. 

§ 13 Val av en revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år. 

§ 14 Val av valberedningskommitté. 

§ 15 Presentation och fastställande av budget för 2017 samt medlemsavgiften för 2018 som 

föreslås bli 600.- kr. 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET!  

Styrelsen för SMK 

 

Efter årsmötet 

Eva Enarsson kommer att informera om vad som händer på marinan och vi får möjligheten att ställa 

frågor om verksamheten. 

Rolf Hjelte, öfogde, berättar om vad som händer på vår fina klubbholme Sandön. Synpunkter och 

idéer om hur vi kan utveckla Sandön mottages tacksamt. 
 



 
 

 

 

 

Detta händer i SMK under år 2017 

 
26 mars Årsmöte söndag 26 mars  klockan 15.00 på Sjöhistoriska Museet 

 

30 mars  Klubbafton på Erlandssons Brygga i Solna 

 

20 - 21 maj   Arbetshelg på klubbholmen Sandöarna, klubben bjuder på mat och dryck. 

 

23 - 25 juni Midsommarfirande på klubbholmen Sandöarna 

Klubben har tält som skydd mot vädrets makter samt bord och bänkar. 

 På midsommardagen planeras en kortare familjekappsegling på ett par timmar. 

Det finns alltid plats för gastar i deltagande båtar. Klubben ordnar även matchracing 

med Optimistjolle och tipspromenad för barn och vuxna. (goda priser till alla 

deltagare) 

 

19 augusti Kräftfest på på klubbholmen Sandöarna 

 

16 - 17 sept. Arbetshelg på klubbholmen Sandöarna, klubben bjuder på mat och dryck. 



 
Bilaga 1 

 

Förslag till ändring av stadgar 

 

Ändring 1. 

§ 6  

Medlem erlägger årsavgift i samband med inbetalning av båtplatshyra höst eller vår beroende på när 

båtplatshyran skall betalas. Årsavgiften faktureras tillsammans med båtplatshyran. Medlem som ej innehar 

båtplats erlägger årsavgift i samband med inträde för innevarande år samt därefter senast sista mars varje år.  

Årsavgiftens storlek beslutas på Årsmötet för nästkommande år.  

Ändras till 

§ 6  

Medlem erlägger årsavgift senast sista februari varje år. Årsavgiften faktureras under januari månad direkt 

från klubben. Ny medlem erlägger årsavgift i samband med inträde för innevarande år samt därefter senast 

sista februari nästkommande år. 

Årsavgiftens storlek beslutas på Årsmötet för nästkommande år.  

 

Ändring 2. 

§ 11  

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, kassör och 3-5 ledamöter.  

Ändras till 

§ 11  

Styrelsen, som har sitt säte i Stockholm, består av ordförande, kassör, 3-4 ledamöter samt 1 suppleant.  

Ändring 3 och 4 

§ 17  

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:  

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.  

 2. Godkännande av röstlängden.  

 3. Fråga om mötet behörigen utlysts.  

 4. Fastställande av dagordningen.  

 5. Val av två personer, att jämte ordföranden, justera mötesprotokollet.  

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för det sist förflutna verksamhetsåret.  

 7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.  

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



 
 9. Val av föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år, samt val av föreningens 

kassör för en tid av två år.  

 10. Val av halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år.  

 11. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter 

delta.  

 12. Fastställande av medlemsavgifter.  

 13. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.  

 Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.  

Punkt 10 ändras till 

 10. Val av halva antalet övriga ledamöter/suppleanter i Styrelsen för en tid av två år.  

Punkt 11 ändras till 

 11. Val av en revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens 

ledamöter delta.  

 

 


