KALLELSE och UNDERLAG TILL ÅRSMÖTE VIA POSTRÖSTNING.
SMK inbjuder härmed till årsmöte genom poströstning.
Samtliga medlemmar i Svinninge Marina Klubb är välkomna att delta.
Datum för senast inlämning av poströstning, 27 april 2021
Verksamhetsberättelsen för 2020, röstningsformulär för poströstningen, resultat- och balansräkning
utfall 2020, budget 2021/2022, förenklat årsbokslut, revisionsberättelse, samt valberedningens förslag
bifogas med denna kallelse.
Styrelsen är medveten om att årsmötesprocessen avviker från föreningens stadgar beträffande mötets
behörigen utlyst, röstprocess, och hänvisar till den tillfälliga lagen om röstning som innebär
generösare regler. Vi ber om medlemmarnas förståelse med tanke på den pågående Corona pandemin.
DAGORDNING (Se bifogade röstnings formulär och som följer stämmans dagordning)
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Årsmötets öppnande.
Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Godkännande av alternativa röstningsregler.
Frågan om mötet behörigen utlysts.
Fastställande av dagordning.
Val av två personer, att jämte ordföranden, justera mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för det senaste förflutna verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av tre ledamöter och en styrelsesuppleant för en tid av två år.
Val av revisor jämte en suppleant för en tid av ett år.
Val av valberedningskommitté.
Godkännande av budget för 2021 samt medlemsavgiften för 2022 som föreslås bli oförändrad
700.- kr.

VÄLKOMNA ATT POSTRÖSTA!
Styrelsen för SMK

Sandöarnas aktiviteter under 2021

Under den rådande Corona pandemin som drabbar Sverige och övriga världen kommer
styrelsen i SMK, tills vidare, ock som under 2020, inte aktivt anordna eller organisera några
event på Sandöarna.
Vi anmodar alla medlemmar som besöker Sandöarna att följa folkhälsomyndighetens
rekommendationer, plus sunt förnuft. Skulle ändringar tillkomma, följ information på
klubbens hemsida samt information på Sandöns infotavla.
Samtliga faciliteter på ön är givetvis tillgängliga, ända skillnaden är att båda bastur numera
kommer att vara bokningsbara.

