INBJUDAN TILL ÅRSMÖTET 2019
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap (ÖLIS) inbjuder
till Års-/vårmöte onsdag den 3 april.
Plats: Engelbrektsskolan, Slussgatan
17.00

Matsalen öppnar med möjlighet till fika, för dem som anmält sig till detta.
Tipspromenad
Lotteri

18.00

Lottdragningar

18.45

Årsmötesförhandlingar
Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av
årsmötet. Förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda
senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

19.30 ca Magnus Wieslander, en av världens allra främsta
handbollsspelare genom tiderna. Magnus utsågs år 1990 till
världens bästa handbollsspelare och vid Millenniumskiftet till
1900-talets bästa handbollsspelare av Internationella
Handbollförbundet. Han har spelat flest landskamper, 384, och
gjort flest mål, 1 185, för Sverige. Två VM-guld, fyra EM-guld
och tre OS-silver i svenska landslaget.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna! Ta gärna med en kompis!
Kom gärna i god tid.
Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap (ÖLIS)
Styrelsen
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------SVARSTALONG
Skicka din anmälan till Örebro läns Idrottshistoriska Sällskap, Slottsgatan 13 A, 703 61
Örebro. Du kan också lämna in din anmälan i vår brevlåda på Föreningarnas Hus, Örebro,
eller per e-post: idrottshistoriska@telia.com. Anmälan kan även göras på vår hemsida,
www.olis.nu genom att klicka på gällande artikel.

Anmälan skall vara inne senast fredag 29 mars 2019!
Har ni några frågor - ring Sven-Arne Ahlberg, 070-620 37 77.
Härmed anmäles till årsmötet...................................................................................................
Jag/vi önskar

 Landgång, lättöl/läsk/kaffe

150:- (inkl. entré)

OBS! Om möjligt - ta med jämna pengar!
Underskrift och telefon: ........................................................................................................
e-post: ...................................................................................................................................

Föredragningslista vid ÖLIS årsmöte onsdag den 3 april 2019
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Mötets öppnande. Parentation.
Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det gångna
verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt inkomna motioner från medlemmarna.
Val
a) Val av sällskapets ordförande för en tid av ett år.
Avg: Jens Schollin.
b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
Avg: Sven Arne Ahlberg, Kjell Wahman och Bo Ericson.
c) Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år.
Avg: Göran Davidsson, Stig Wallinder och Lars-Gunnar Rosmark, suppleant.
d) Val av tre ledamöter till valberedning varav en är sammankallande.
Avg: Rolf Hallgren, sammankallande, Thomas Eklund och Ove Danielsson.
Övriga frågor
Avslutning

