Dagordning vid årsmöte för Vulcan Riders Sweden 2018-06-16
§ 1 Årsmötet öppnas av ordförande Peter Engblom.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Val av sekreterare för mötet.
§ 4 Fastställande av dagordning.
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
§ 6 Val av två protokolljusterare och en rösträknare för mötet.
§ 7 Årsberättelse för verksamhetsåret.
§ 8 Ekonomisk rapport för verksamhetsåret.
§ 9 Revisionsberättelse.
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 11 Val av ordförande/president för en tid av 1 år.
§ 12 Val av kassör för en tid av 2 år.
§ 13 Val av fyra st. ledamöter för en tid av 2 år.
§ 14 Val av två revisorer samt en revisorsuppleant för en tid av 1 år.
§ 15 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav 1 sammankallande.
§ 16 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår.
§ 17 Inkomna motioner.
Styrelsen föreslår tre stadgeändringar.
Förslag 1. Ändring i fråga om val till styrelse (VRS Stadgar § 13.2 Styrelse).
Gällande formulering:
Vulcan Riders Sweden skall ha en styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå av
nio personer. Styrelsens ordförande väljs på ett år och kallas president.
Övriga styrelseledamöter väljs växelvis på två år. Styrelsen konstituerar sig själv och
skall utse en vice ordförande, kallad vice president, samt en kassör och en sekreterare.
Ny formulering:
Vulcan Riders Sweden skall ha en styrelse som utses av årsmötet. Styrelsen skall bestå av
nio personer. Styrelsens ordförande väljs på ett år och kallas president.

Styrelsens kassör väljs för en tid av två år. Övriga styrelseledamöter väljs växelvis på två
år. Styrelsen konstituerar sig själv och skall utse en vice ordförande, kallad vice
president, samt en vice kassör och en sekreterare.
Förslag 2. Ändring i fråga om tid för årsmöte (VRS Stadgar § 9 Årsmöte).
Gällande formulering:
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av juli månad.
Ny formulering:
Ordinarie årsmöte hålles före utgången av augusti månad.
Förslag 3. Ändring i fråga om Verksamhetsberättelse (VRS Stadgar § 14 Styrelsens
arbete)
Gällande formulering:
Det åligger styrelsen att:
5. avge verksamhetsberättelse,
Ny formulering:
Det åligger styrelsen att:
5. avge årsberättelse,
§ 18 Övriga ärenden.
§ 19 Tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.
§ 20 Mötet avslutas.

