
Kallelse till årsmöte 

AIK Huvudstyrelse kallar härmed samtliga medlemmar till årsmöte. 
Datum och tid: Lördag den 22 september kl. 14.00 
Plats: Solnahallen 

Handlingar till mötet utsänds senare. Till årsmötet har samtliga medlemmar rätt att skriva motioner. 
Dessa ska enligt stadgarna vara inlämnade till huvudstyrelsen senast den 14 juni. 

Efter årsmötet inbjuder styrelsen till AIK-gala. Syftet är att galan tillsammans med årsmötet ska skapa 
en riktigt härlig AIK-kväll för alla medlemmar där mat, dryck, artister och prisutdelningar kommer äga 
rum. Mer information om galan kommer på hemsidan.   

Förslag till dagordning till årsmötet: 
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Val av

a) ordförande.
b) sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
6. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt årsberättelse
för sektionerna.
7. Rapport från specialidrottsföreningar och bolagiserade verksamheter.
8. Revisorernas berättelse för föreningen och i förekommande fall koncernen.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för HS för den tid revisionen avser.
11. Fastställande av arvode för revisorerna.
12. Fastställande av

a) årsavgift.
b) engångsavgift för nästföljande verksamhetsår.

13. Förslag som har väckts av HS, eller till HS inlämnats av sektionsstyrelse eller röstberättigad
medlem senast den 1 juni.

a) Uppdrag från föregående årsmöte
b) Riktlinjer mot hot och våld
c) Förslag till nya stadgar
d) Behandling av motioner

14. Fastställande av mål, verksamhetsplan och behandling av budget.
15. Val av

a) ordförande i HS för en tid av ett år.
b) halva antalet övriga ledamöter i HS för en tid av två år.
c) halva antalet ledamöter i respektive sektionsstyrelse för en tid av två år.
d) två revisorer, varav minst en skall vara auktoriserad, jämte två suppleanter, varav minst en skall

vara auktoriserad, för en tid av ett år. 
e) ordförande i FR för en tid av ett år.
f) tre till fem ledamöter i VB (av vilka en ordförande) för en tid av ett år.

16. Mötets avslutande


