Kallelse till föreningsstämma för
NÄSBYPARKS SQUAREDANCEKLUBB

Medlemmarna i Näsbyparks Squaredanceklubb (organisationsnummer 8024091996, säte i Täby) kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 10
mars 2021.
Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter
och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman genom
poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att
närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum och ingen dans
kommer att anordnas i anslutning till stämman.
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE
Enligt föreningens stadgar tillkommer rösträtt vid föreningsstämma medlemmar
som fullgjort sina skyldigheter till föreningen, vilket bl a innebär att
medlemsavgiften för 2021 ska vara erlagd senast den 1 mars.
POSTRÖSTNING
För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket måste vara Näsbyparks
Squaredanceklubb tillhanda senast måndagen den 8 mars 2021.
Formuläret och ytterligare instruktioner för poströstning kommer att sändas till alla
medlemmar.
HANDLINGAR
Stämmohandlingar kommer senast den 22 februari 2021 att finnas tillgängliga på
Näsbyparks Squaredanceklubbs webbplats, www.nasbysquare.se. Handlingarna
skickas till de medlemmar som begär det och uppger sin postadress.
RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Vid poströstning finns inte möjligheten att ställa frågor som på en fysisk stämma.
Medlemmarna kan därför lämna skriftlig begäran om upplysning senast tio dagar
före föreningsstämman, dvs senast den 28 februari 2021. Begäran om upplysningar
kan sändas via e-post till kassor@nasbysquare.se alternativt postas till Näsbyparks
Squaredanceklubb, c/o Bertil Roos, Hamngatan 27B, 172 66 Sundbyberg.
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Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Näsbyparks
Squaredanceklubbs webbplats, www.nasbysquare.se, senast fem dagar före
stämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den medlem som har
begärt dem och uppgett sin adress.

Välkomna!
Styrelsen
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING
VID FÖRENINGSSTÄMMA 2021-03-10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Stämmans öppnande
Val av stämmoordförande
Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Fastställande av dagordningen
Val av två personer som jämte stämmoordföranden ska justera
protokollet. Dessa personer ska tillika vara rösträknare
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
Fastställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorns berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor och av föreningsmedlem
anmält ärende
Föredragning av verksamhetsplan och budget för innevarande år
Beslut om medlemsavgiftens storlek för nästkommande år
Val av styrelseordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisorer och revisorssuppleant
Val av valberedning
Val av representanter till SAASDC riksstämma
Stämmans avslutande
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