
 

 

 

 

 

 

Medlemmarna i Örebro SK Fotboll kallas till   

        Föreningsstämma 2013 
 

Tid:  12 mars 2014, kl. 18.45 

Plats:  Örebro konserthus 

 

Dagordning bifogas 

 

Revisionsberättelse och redovisningshandlingar finns tillgängliga senast from 28 

februari. 

(ÖSK Fotbolls kontor i Västra läktaren på Behrn Arena eller via www.oskfotboll.se ) 

 

Övriga handlingar finns tillgängliga from senast den 14februari. 

(ÖSK Fotbolls kontor i Västra läktaren på Behrn Arena eller via www.oskfotboll.se ) 

 

Styrelsen föreslår en stadgeändring. 

Informationsgruppen kommer redovisa sitt arbete (efter motion fg föreningsstämma). 

 

Medlemmarna inbjuds dessutom att delta på ÖSK Elitfotboll AB:s 

Årsstämma 2013  

 
 

Tid:  12 mars kl. 17.00 

Plats:  Örebro konserthus 

 

Mellan mötena serveras kaffe med något gott till. 

 

 

 

Hjärtligt välkomna! 

 

Örebro SK Fotbolls styrelse 
 

 

 

Dagordning finner ni på baksidan av denna information.–> 

 

 

 

 

 

 

http://www.oskfotboll.se/
http://www.oskfotboll.se/


 

 
Föreningsstämma Örebro SK Fotboll 2013  

2014-03-12 
 

Kl. 18.45 Örebro konserthus 

 

 

 

Dagordning 
 
1. Stämman öppnas 
 
2. Upprop och fastställande av röstlängd för stämman. 
 
3. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt.  
 

4. Fastställande av dagordningen. 
 
5. Val av ordförande samt sekreterare för stämman.  
 
6. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet. 
 
7. Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret samt resultat- och 
   balansräkning för det senaste räkenskapsåret.  
 
8. Framläggande av revisorernas berättelse avseende styrelsens förvaltning under det senaste 
    räkenskapsåret. 
 

9. Fastställande av föreningens/koncernens resultat och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.  
 
11. Fastställande av medlemsavgift.  
 
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och 
      räkenskapsåret. 
 
13. Information om koncernens verksamhet och budget. 
 

14. Val av  
     a) föreningsordförande, tillika ledamot av ÖSK Elitfotboll AB:s styrelse, för en tid av ett år  
     b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år  
     c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år  
     d) tre – fem ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande 
 
15. Val av 
     a) företrädare jämte ersättare i ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma  
     b) ordförande, ledamöter och ersättare i styrelsen för ÖSK Elitfotboll AB 
 
16. Behandling av  
     a) förslag, inklusive stadgeändring, som har väckts av röstberättigad medlem och inlämnats till 

         styrelsen senast den 31/12. 
     b) förslag, inklusive stadgeändring, som har väckts av styrelsen och angetts i kallelse, senast tre  
         veckor före fastställd dag för årsstämman. 
 
17. Övriga, ej beslutsfrågor, enligt anmälan vid punkt 4. 
 
18. Stämman avslutas. 


