
Kallelse till årsmöte 2020 för Skaraborgssektionen, Caravan Club 
 
Tid: 
Söndagen den 8 november, kl. 12.00 
 
Plats: 
Falköping Folkets Park, Trinnöjegatan 
521 33 Falköping 
 
GPS koordinater: 
N 58.17485° E 13.55890° 
 
 
 
 
 
På grund av den rådande Covid-19 pandemin kommer endast en röstberättigande (ett/cc-nr) ifrån varje hushåll 

tillåtas att närvara på årsmötet. Om du tillhör någon riskgrupp alternativt har förkylningssymptom, stanna 

hemma för att undvika bli smittad eller riskera smittspridning. 

Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på nedanstående länk 10 dagar innan 
årsmötet: https://caravanclub.se/skaraborg/ (Det krävs inloggning för att komma in på denna sida om ni 
inte har inloggning eller lösenord kan ni skapa detta genom att klicka på: Glömt lösenord/ Ny medlem). 
Om ni av någon anledning inte har tillgång till internet kan ni kontakta Conny Wilson, tfn 0703-177417, 
för att få handlingarna skickade via post. 

Dagordning  

1. Öppnande samt justering av röstlängd 
2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning 
3. Val av  

• mötesordförande jämte sekreterare 

• 2 protokolljusterare som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet 

• 2 rösträknare 
4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning, samt förslag till vinst-/förlustdisposition 
5. Revisorernas berättelse 
6. Beslut om vinst-/förlustdisposition  
7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 
8. Arvode för sektionsstyrelsen 
9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda förslag 
10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 
12. Val av 

• Ordförande för två år 

• Sekreterare för två år 

• En ledamot för två år 

• Ekonomiansvarig, fyllnadsval för ett år 

• En ledamot, fyllnadsval för ett år 

• Två suppleanter för 1 år 
13. Val av en revisor jämte personlig ersättare för två år samt val av en revisor, fyllnadsval för ett år 
14. Val av en ledamot till valberedningen för två år samt sammankallande 
15. Behandling av motioner till representantskapet/stämman 
16. Godkännande av Caravan Clubs stadgar 
17. Information och frågor 
18. Avslutning 

https://caravanclub.se/skaraborg/

