
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

 
SMK inbjuder härmed till årsmöte och informationsträff 

Samtliga medlemmar i Svinninge Marina Klubb är välkomna till årsmötet. 

      Tisdag 17 mars 2015 klockan 18.30 

PLATS:   Scandic Hotel, Järva Krog 

Före årsmötet, 18.00, bjuder klubben på dryck och baguette i restaurangen. 

För att kunna planera förtäringen skulle vi uppskatta  

om ni skickar anmälan om hur många som kommer till:   

 

anmalan@svinningemarinaklubb.se 

 

Verksamhetsberättelsen för 2014, resultat- och balansräkning för 2014, förslag till budget för 2015  

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 Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år och kassör för   

en tid av två år. 

§ 11 Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år. 

§ 12 Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år 

§ 13 Val av valberedningskommitté. 

§ 14 Presentation och fastställande av budget för 2015 samt medlemsavgiften för 2016 som 

föreslås vara oförändrad, 500kr. 

§ 15 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 

ideer om hur vi kan utveckla Sandön mottages tacksamt. 

Hur mår våra batterier? 
Ole Törnqvist, VD och ägare av Batteriexpressen i Upplands Väsby berättar om vad vi bör tänka på, 

hur tar vi hand om våra batterier och vad finns för alternativ nu när båtlivet kräver mer och mer 

ammunition för att driva våra nya prylar. 

 



 
 

 

 

 

Detta händer i SMK under år 2015 

 
17 mars Årsmöte tisdag 17 mars  klockan 18.30 på Scandic Hotel, Järva Krog. 

 

23 - 24 maj  Arbetshelg på klubbholmen Sandöarna, klubben bjuder på mat och dryck. 

 

19 - 21 juni Midsommarfirande På vår fina klubbholme Sandöarna  

pos:  N59 23,04“   O18 32,37“ 1,4 NM SSV om Grinda. 

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

 

20 juni  Kortare familjekappsegling på ett par timmar. 

  Det finns alltid plats för gastar i deltagande båtar. 

  Matchracing med Optimistjolle. 

  Tipspromenad för barn och vuxna. (goda priser till alla deltagare) 

 

22 aug  Kräftfest på Sandöarna  

 

26 - 27 sept Arbetshelg på klubbholmen Sandöarna, klubben bjuder på mat och dryck. 

 


