Paralympiska Guldklubben
!

Kallelse till stämma
2-3 juni 2018 i Örebro
Datum: 2-3 juni 2018 (samling 14.30 på lördagen för kaffe och smörgås)
Plats: Scandic Grand, Fabriksgatan 21-23, Örebro

Välkomna till stämma i Örebro!
Vid vår samling bjuder vi – utöver stämman - på intressanta föreläsningar (se bifogat
program), en härlig middag och trevlig samvaro.
Detta ingår: Fika & macka vid ankomst, middag och till hälften subventionerad logi lör-sön
efter stämman, samt lunch på söndagen innan vi skiljs åt.
(Kostnaden för rummen är 900 kr för enkelrummen och 1000 kr för dubbelrummen.
Hälften av denna kostnad subventioneras.)
Ev. alkohol i samband med middagen ingår inte, utan måste betalas separat.

Du som reser har rätt till reseersättning på upp till 400 kr. Mall på reseräkning bifogas.
OBS! Notera att vi vid stämman kommer att ha en diskussion och en första omröstning om
upplösning av föreningen, pga det låga medlemsantalet. Se även tidigare nyhetsbrev.
Betala deltagaravgifterna till vårt giro snarast. Plusgiro: 33 47 13-5.
Glöm inte att även medlemsavgiften på 100 kr ska vara betald.
Deltagaravgifter:
200kr för medlem
400 kr för make/maka/partner
800 kr för assistent

Varmt välkomna!!!
Paralympiska Guldklubbens styrelse

Program, lördag 2 juni
Programtid

Namn

Notering

14.30 - 15.00

Petter Edström, Ordf.

Välkommen!
Samling, kaffe/thé, fralla

15.00 - 15.30

Örebro Läns
Idrottshistoriska Sällskap

Väcker och underhåller intresset för idrotten
och dess historia

15.30 – 16.00

Parasport Örebro

Beskrivning av verksamhet och tankar om
framtiden

16.00 – 17.00

Parasport Sverige

Resumé från Paralympics 2018 i Pyeongchang
och planer inför Tokyo 2020

17.30 – 19.00

Stämma

Omröstning: upplösning av föreningen

19.30

2-rätters middag

Program, söndag 3 juni
Programtid

Namn

Notering

10.30-11.30

Bengt Olofsson

Parasportens historia

12.00

Lunch

Ärenden vid stämman 2018*:
1. Öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
4. Val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Behandling av styrelsens årsberättelser och redovisningar för de två senaste
verksamhetsåren
7. Revisorernas berättelser för samma tid
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningarna samt disposition av
tillgängliga vinstmedel
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Val av
a. Ordförande för 2 år
b. Sekreterare för 4 år
c. En eller två övriga styrelseledamöter för fyra år beroende på sekreterarens
mandatperiod
d. två styrelsesuppleanter för två år
11. Val av en revisor och en revisorsuppleant för två år
12. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen, som senast sex
veckor före nästkommande ordinarie föreningsstämma till styrelsen skall inkomma
med förslag till val enligt § 10
13. Behandling av ärende som
a. styrelsen hänskjutit till stämman:
OMRÖSTNING: Upplösning av föreningen
Text ur stadgarna:
”Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande förbundsstämmor med minst två
tredjedels majoritet av antalet avgivna röster. Den första av dessa stämmor skall vara en ordinarie
förbundsstämma.
Efter sådan beslutad upplösning skall föreningens tillgångar och handlingar överlämnas till SHIF.”
b. enskild ledamot föreslagit till behandling
14. Avslutning

*Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar skickas i ett separat dokument.
Verksamhetsberättelsen utgör originalet, även om underskrifter ännu saknas. (De kommer att säkras
innan stämman).
Revisionsberättelsen kommer att finnas tillgänglig i tid till stämman.

Reseräkning,
Paralympiska
Guldklubbens
stämma 2018
Datum: 2018-06-xx

Milersättning för resa med bil

Antal mil

Namn:

Övriga ersättningar enl. bifogade kvitton

2018-06-

à

0

Kostnad

18,50 kr

Adress:

- kr

- kr
- kr

Personnummer:

- kr
Totalt
Kontouppgifter bankkonto

Ev. Giro

Bank: Namn
Clearingnr: 1234
Kontonr: 5678910

PGnr/BGnr:
111213-14

- kr

