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Kallelse till STG’s Årsmöte 
30 mars 2021 

 
Välkommen till Stockholm Top Gymnastics 30:e årsmöte den 30 mars 2021 klockan 18.00 
som hålles via den digitala plattformen Teams med anledning av rådande Coronavirus. 
 
Medlem som har betalat sin medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt vid årsmötet. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har dock 
yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet. Föräldrar till gymnaster som är medlemmar är givetvis också 
välkomna, dock utan rösträtt 
 
Den som önskar deltaga behöver anmäla sig till vårt kansli senast den 25/3.  

- Skicka din anmälan till kansli@stockholm-top.se  
- Ladda ner appen Teams 

Inbjudan kommer till den e-postadress via ni anmält deltagande. 
 

Samtliga årsmöteshandlingar finns tillgängliga på STG’s kansli och hemsida en vecka före årsmötet.  
 
Förslag till föredragningslista: 
1. Fastställande av röstlängds för mötet 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av föredragningslista 
4. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet 
5. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
årsmötesprotokollet 
6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
    (b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och redovisningsrapport) 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret 
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för tiden till nästa årsmöte 
10. Fastställande av årsavgift för det nya verksamhetsåret 
11. Eventuella förslag till årsmötet 
12. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 
13. Val av 
(a) ordförande i föreningen för en tid av ett år 
(b) övriga ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år, med 
undantag för dem vars mandattid inte utgått 
(c) suppleanter för en tid av ett år 
(d) en revisor jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får 
styrelsens ledamöter inte deltaga 
(e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses till 
sammankallande 
(f) ombud till möten i Stockholms Gymnastikförbund och andra 
organisationer, vid vilka föreningen har rätt att vara representerad 
14. Övriga frågor 
 

Varmt välkommen! 


