
Kallelse till 2019 års årsmöte, i ÖMCK, lördagen den 30 mars kl 15.00 på 
Bowlinghallen,  Östersund.

Alla medlemmar kallas till ordinarie årsmöte den 30 mars kl 15.00.

Utöver årsmötesförhandlingarna kommer de som vill att ha möjlighet att deltaga
i ÖMCK-mästerskap i bowling. Därefter blir det middagsbuffé. Föranmälan görs
per tel till Ulf Lärkert 0733 863 863 eller mail ulf@rasten.se. Anmälan görs 
senast den 20 mars. Jag hoppas riktigt många har möjlighet att närvara

Styrelsen hälsar alla varmt välkomna genom ordf Stickan Eriksson.

Dagordning för årsmötet:

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för förhandlingarna
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av två justeringsmän för protokollet
5. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst
6. Föredragande av styrelsen verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
9. Fastställande av årsavgift för 2020.
10. Val av vice ordförande på två år
11. Val av sekreterare på två år
12. Val av tre styrelseledamöter på ett år
13. Val av valberedning, två ledamöter på ett år
14. Val av revisor på ett år. Två ledamöter.
15. Inkomna motioner.
16. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
17. Årsmötesförhandlingarna avslutas
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Hej alla hojvänner!

Som vanligt så här års så kommer det en liten inbjudan från ÖMCK att deltaga i 
det nya årets aktiviteter. Naturligtvis vill vi också att ni skall fortsätta och vara 
medlemmar 2019.

Styrelsen är mitt uppe i planeringen för sommarens aktiviteter och 
onsdagskörningarna är i stort sätt fastställda, sedan återstår det att ta reda på om 
våra fikaställen kan ta emot oss.

En nyhet för året är att vi har för avsikt att starta redan kl 18.00 från hamnen. 
Detta för att vi skall ha mer tid till att köra hoj och ibland göra lite längre 
utflykter även mitt i veckan.

Årets årsmöte blir den 30 mars kl 15.00 på Bowlinghallen. Vi tänker följa upp 
de positiva vibbar vi fick förra året då vi gjorde lite mer av årsmötet. Vi börjar 
med årsmötesförhandlingar med sedan spelar vi lite bowling och efter det får vi 
en fin middag i form av en taccobuffé. Hela kalaset kostar 200 kr /deltagare. 

Men för att det skall fungera måste vi ha en föranmälan och den görs per tel till 

Ulf Lärkert 0733 863 863 eller mail ulf@rasten.se. Anmälan görs senast den 
20 mars. Jag hoppas riktigt många har möjlighet att närvara.

Medlemsavgiften sätter ni som vanligt in på klubbens bankgiro 621-2294 och 
det går också bra att swisha till klubbens swishnr 123 543 97 57.
Avgiften är samma som ifjol  250 kr för enskilld medlem och 350 för familj.
Nytt för i år är att medlemskorten kommer att sändas ut per mail så därför är det 
extra viktigt att ni lämnar riktiga mailadresser.

Med vänlig hälsning
Ulf Lärkert Kassör

Till de som redan betalat för 2019 tackar vi. Medlemskort kommer per mail.
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