Upsala Sportskytteklubb

Klubb-Nytt

Upsala sportskytteklubb

Grundad 1913

Nr 1 15 februari 2016

Kallelse till Upsala Sportskytteklubbs
ÅRSMÖTE 2016

Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 18.00
Klubbstugan Faxan

Styrelsen önskar att du som tänker delta i årsmötet anmäler detta till Lars Axelsson senast
den 17 mars 2016 på telefon 0705-915789 eller per e-post ordforande@usk.se, detta för att
vi skall kunna planera och ordna förtäring.

Verksamhetsberättelse och generalprotokoll kommer att finnas vid mötet.
Förslag och motioner till årsmötet skall lämnas skriftligen till styrelsen@usk.se eller per brev
till klubbens postbox senast den 1 mars 2016. Valberedningen kontaktas på
valberedning@usk.se vid förslag på förtroendevalda. Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du
på http://www2.idrottonline.se/UpsalaSpSK-Sportskytte/Foreningen/Kontakt/.
Profilkläder
Leverantör av våra profilkläder finner du hos Yrkes & Profilkläder, Stångjärnsgatan 13, 753
23 UPPSALA ● Tel: 018-12 77 77 ● www.yp.nu Där kan du skaffa dig klubbens profilkläder.
Kläderna finns att se på vår hemsida. Besök butiken och i de flesta fall får du med dig din
beställning hem.
Adressändringar
Vårt medlemsregister måste alltid vara aktuellt. Hjälp oss därför att få in de uppgifter som vi
behöver. Det är en förutsättning för att du skall få tillgång till den information som finns.
Medlemsregistret uppdaterar automatiskt folkbokföringsadress men inte C/O-adress. Dina
kontaktuppgifter som e-post och telefonnummer kan du själv uppdatera genom att logga in
på hänglåset längst upp till höger på www.usk.se. Om du har e-postadress registrerat hjälper
det oss att hålla kostnaderna nere vid utskick. Behöver du hjälp kan du kontakta
sekreterare@usk.se.
När du söker eller förnyar din vapenlicens
När styrelsen utfärdar aktivitetsintyg till polismyndigheten måste vi redovisa när du senast
uppfyllde kraven för guldmärke. Du behöver själv se till att dina uppfyllda fordringar bokförs
med datum och vem som intygar dess riktighet.
Frågor om aktivitetsintyg handläggs av Johan Herdegård och Lars Axelsson och nås på
aktivitetsintyg@usk.se.

Dagordning vid Upsala sportskytteklubbs årsmöte 2016-03-22
1

Öppnande och fastställande av röstlängd

2

Frågan om mötets behöriga utlysande.

3

Fastställande av dagordning.

4

Val av ordförande för mötet.

5

Val av sekreterare för mötet.

6

Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.

7

Styrelsens verksamhetsberättelse.

8

Revisorernas berättelse.

9

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.

10

Fastställande av medlemsavgifter samt inkomst- och utgiftsstat för år 2016.

11

Val:
A. Ordförande för en tid av 1 år

.............................................

B. Fyra ledamöter för en tid av 2 år

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

C. Två styrelsesuppleanter för en tid av 2 år .........................................
D. Två revisorer för en tid av 1 år

.............................................
………………………………..

E. Två revisorssuppleanter för en tid av 1 år...........................................
………………………………..
F. Val av valberedning inför årsmötet 2016
Sammankallande

..............................................
..............................................
..............................................

12 Behandling av förslag väckta av styrelsen.
13 Behandling av förslag väckta av medlem senast 1 mars 2016.
14 Frågestund.
15 Prisutdelning.
16 Avslutning.

Upsala Sportskytteklubb
Box 1138
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