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På gång  på klubben! 
Vår hemsida har adress: enebybk.se,vår Facebook-grupp: Eneby båtklubbs officiella Facebook sida.

Kontaktuppgifter till alla förtroendevalda finns på vår hemsida, under ”Klubben/Styrelsen m fl” .
Bas, båtunionens administrativa system, nås lätt från hemsidan.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dax för årsmötet!

Nu på tisdag den 8:e mars har vår klubb
årsmöte. Tid: kl. 19:00 Plats: Rönneberga
Bygdegård. 

Anmäl om ni kommer, även om den formella
anmälningstiden gått ut. Det underlättar för
oss att ställa ut stolar och bord och trycka
upp handlingar. Smörgåsarna är dock redan
beställda, så de får gå till dem som anmälde sig i tid. Sorry...

Tänk på att för att få rösträtt behöver medlemsavgiften vara inbetald. Års-
möteshandlingar kommer att finnas på mötet. Familjen är självklart välkomna 
hur som helst!

Alla är såklart inte gamla föreningsrävar och därför vill till er bara ge en 
liten förklaring till syftet.

Ett årsmöte är det tillfället när en förening summerar verksamhetsåret, vad 
som gjorts och vad det kostat, samt lägger plan och budget för innevarande 
år. Mötet ger styrelsen ansvarsfrihet, om den anses förtjäna det, och väljer 
antingen en helt ny styrelse om ansvarsfrihet inte antas, (sällsynt, men det 
händer) eller väljer ledamöter efter plan. En valberedning som är utsedd av 
föregående årsmöte och fristående från styrelsen ger förslag på ledamöter för
val/omval. Revisorer, under samma villkor, granskar hur ekonomin och 
verksamheten skötts och föreslår mötet ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen, om de anser det. 



Motioner (förslag) kan lyftas till ett årsmöte, om det görs i tid. För övrigt tas 
inga löpande frågor upp i detta sammanhang. Har man som medlem 
synpunkter går det alltid bra att ta det när som helst under året. Det finns t ex 
en brevlåda i klubbhuset om man vill lägga sina förslag där. 

Det är alltid bra med högt deltagande på ett årsmöte! Det ger tyngd åt 
verksamheten! Så hjärtligt välkomna!

Arbets- och vaktplikter!

Vi vill också påminna om att anmäla sig till dessa insatser som gör att vår 
klubb kan fungera.  

Området från luften! 
En medlem har fotat vårt område, av bara vällovlig syften ;)
Och, här kan vi se resultatet. Så här ser vårt område ut från luften denna 
vinter.  

  

   Väl mött på
   årsmötet !
                  
                   
    Styrelsen 


