SoIK HELLAS
ÅRSMÖTESDOKUMENT
2017-03-30

Dagordning SoIK Hellas årsmöte, Hellasgården den 30 mars 2017
1. Årsmötets öppnande av föreningens ordförande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera
protokollet
5. Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens årsredovisning
8. Revisorernas berättelse över sin granskning av styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhetsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10. Fastställande av årsredovisningen
11. Redogörelse för styrelsens verksamhetsplan samt beslut om budget för
innevarande verksamhetsår. Förslag från styrelsen om budget ska innefatta
förslag om medlemsavgift för innevarande år och förslag om tilldelning till
medlemsföreningarna ur tillgängliga disponibla medel som SoIK Hellas förfogar
över. Härvid ska minst sex tiondelar fördelas lika mellan de till RF-förbund
anslutna medlemsföreningarna, medan resterande ska fördelas enligt styrelsens
förslag. Om årsmötet ej kan enas om att biträda styrelsens förslag om
medlemsavgift och storleken av de tillgängliga medlen och/eller styrelsens förslag
om fördelningen utöver sex tiondelar ska beslut härom hänskjutas till avgörande
vid ett extra föreningsmöte att hållas tidigast tre och senast sex veckor efter
årsmötet.
12. Behandling av övriga förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna förslag från
medlemsförening
13. Val av ordförande för SoIK Hellas för en tid av ett år
14. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter, samt val av övriga
styrelseledamöter för en tid av ett år
15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år samt beslut om i vilken
turordning de ska inträda
16. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år
17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande
18. Övriga frågor
- Alliansens utmärkelser. Årsmötesbeslut: Ständigt medlemsmärke, Guldnål, och
Hedersmedlem
19. Årsmötets avslutning
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SoIK Hellas Alliansförenings årsmöte den 30 mars 2017
Dagordningens punkt 11
Redogörelse för styrelsens verksamhetsplan samt beslut om budget för innevarande
verksamhetsår. Förslag från styrelsen om budget ska innefatta förslag om medlemsavgift för
innevarande år och förslag om tilldelning till medlemsföreningarna ur tillgängliga disponibla medel
som SoIK Hellas förfogar över.
Verksamhetsplan
– enligt Alliansstyrelsens Kalendarium, se sid 2-4
Budgetförslag och beslut om budget för innevarande verksamhetsår
Sim & IK Hellas Alliansförening Budgetförslag 2017
Räkenskapsår:
Resultatenhet:
Konto
3360
3375
3615
3810
4400
4610
4615
5060
5090
5420
6070
6110
6230
6250
6570
7620
8311

2017-01-01 - 2017-12-31
Alliansen
Benämning
Alliansbidrag
Brittis Malms stipendium
Medlemsavgifter från Hellas idrottsklubbar till Alliansen
Hyres och arrendeintäkter
Avsättning till kommande jubileum
Medlemskostnader/möten/julmiddag m.m.
Årsmöteskostnader
Städning, renhållning
Övriga lokalkostnader
Dataprogram
Representation och uppvaktningar
Kontorsmaterial
Datakommunikation
Postbefordran
Bank och Plusgirokostnader
Sjuk och hälsovård/Trygg Hansa olycksfallsfö. anställda
Ränteintäkt
Bidrag från Garanten

Resultat

Budgeterat 2017
-120.000
- 2.000
1.800
100.000
- 20.000
- 35.000
- 2.000
- 1.000
0
- 2.000
- 1.000
- 2.000
0
- 200
- 1.200
- 1.450
15.000
71.050
0

Förslag och beslut om medlemsavgift för idrottsföreningarna innevarande verksamhetsår
– Alliansstyrelsen föreslår 300:Förslag och beslut om tilldelning av disponibla medel till idrottsföreningarna
– Alliansstyrelsen föreslår totalt 120 000:Utbetalas med maximalt 20,000:- per idrottsklubb (minus -300:- föreslagen årsavgift per
idrottsklubb). d.v.s. lika med 19,700:-.

Dagordningens punkt 12
Behandling av övriga förslag från styrelsen och i rätt tid inkomna förslag från medlemsförening
– inga förslag från styrelsen föreligger
– inga förslag från medlemsförening föreligger

Revision 2016-03-13

KALENDARIUM OCH VERKSAMHETSPLAN SoIK HELLAS ALLIANSFÖRENING
Ansvarig: As=Alliansstyrelsen, AsSe=Alliansstyrelsens Sekreterare, AsKa=Alliansstyrelsens
Kassör, AsRe=Alliansstyrelsens Revisorer, AsVa=Alliansstyrelsens Valberedning,
Kl=Klubbarna, GH=Gamla Hellener, GF=Garantföreningen, HB=Hellasbladet.
Januari
Förslag från medlemsförening till Alliansföreningens årsmöte i annat ärende, än det
som gäller senast november, ska vara Alliansstyrelsen tillhanda senast den 15 januari.

Ansvarig
(Kl+GH)

Underlag för ansökan av utmärkelser till årsmötet delges medlemsföreningarna senast
den 15 januari.

(As+GH)

Manusstopp Hellasbladet Nr1, 15 januari. Bidrag främst från idrottsklubbarna och GH. (Kl+GH)
Medlemsföreningarna skickar in medlemsförteckning med medlemmar som ska ha
utskick av Hellasbladet till ansvarig för det Centrala medlemsregistret senast 15 januari.
Alliansföreningen fakturerar Ravinen för hyra, el och vatten för perioden 1/7 – 31/12 (GF)
föregående år. Garantföreningen ansvarar för uträkning och utskick.
Alliansföreningen fakturerar Hellas Tennisklubb för hyra av Hellasgårdens tennisbanor. (GF)
Garantföreningen ansvarar för uträkning och utskick.
Februari
Alliansstyrelsen ska senast 4 veckor före årsmötesdatum sända skriftlig kallelse till
(AsSe)
klubbarna angående årsmöte inkl. dagordning samt eventuellt inkomna förslag från
klubbarna och/eller Alliansstyrelsen. Kallelse ska även läggas upp på alliansens hemsida.
Valberedningen (medlemsföreningarnas ordförande enligt gällande ansvarsfördelning) (AsVa)
ska inför årsmötet lämna sitt förslag på Alliansföreningens styrelse och revisorer innestående
verksamhetsår senast 3 veckor före beslutat årsmötesdatum.
Medlemsföreningarnas och Garantföreningens underskrivna verksamhetsberättelse
inges till Alliansföreningens sekreterare för arkivering samt en sammanfattning av
verksamhetsberättelsen, max. 2-3 sidor datalagrat olåst word(.doc), senast 3 veckor
före beslutat årsmötesdatum.

(Kl+GF)

Bokslut för Alliansföreningen samt Alliansföreningens stiftelser och fonder (resultat
och balansräkning) färdigställs och delges berörda revisorer.

(AsKa)

Underskrivna revisionsberättelser delges Alliansföreningen senast 3 veckor före
beslutat årsmötesdatum.

(AsRe)

Medlemsföreningarna ska lämna in förslag på utmärkelser till sina medlemmar och
eventuellt externa organisationer senast den 15 februari. Utmärkelser utdelas på
Alliansföreningens årsmöte.

(Kl)

Alliansstyrelsen beslutar enligt uppgjort beslutsunderlag vilka utmärkelser som ska
utdelas till medlemsföreningarnas klubbmedlemmar.

(As)

Mars

Alliansstyrelsen ska senast 2 veckor före årsmötesdatum sända årsmötesdokument
(AsSe)
till medlemsföreningarna enligt:
Årsmötesdokument med dagordning, verksamhetsberättelse, kalendarium/verksamhetsplan,
budgetförslag, förslag om medlemsavgift, förslag om ekonomisk tilldelning, förslag från
medlemsförening och styrelse samt valberedningens förslag.
Verksamhetsberättelse med Styrelsens berättelse inkluderat stipendiater och utmärkelser samt
idrottsklubbarnas kortversion av verksamhetsberättelse samt Garantföreningens och Gamla
Helleners kortversion av verksamhetsberättelse.
Ekonomisk årsredovisning med resultaträkning, balansräkning samt redovisning av
stiftelser och fonder samt ekonomisk revisionsberättelse.
Inför årsmötet kontrollerar Alliansstyrelsen lokalbokning och förtäring.

(AsSe)

Inför årsmötet tas utmärkelser fram. 25-årsnål, 50-årsstandar, ständig ledamotsnål
med medlemskort och eventuell komplettering med övriga lägre utmärkelser.

(AsSe)

Medlemsföreningarnas företrädande representant på Alliansens årsmöte ska
uppvisa skriftlig fullmakt från sin klubbstyrelse. Not! Ledamot av SoIK Hellas
Alliansstyrelse får inte vara företrädare för medlemsförening vid årsmötet!

(Kl+GH)

Alliansstyrelsen upprättar röstlängd innan årsmötets öppnande, redovisas under
årsmötets dagordning punkt 2.

(AsSe)

Konstituerande styrelsemöte med val av vice ordförande, sekreterare och kassör samt
beslut om teckningsrätter avhålls i omedelbar anslutning till årsmötets avslutning.

(As)

April
Påminna idrottsklubbarna och GH om Manusstopp för Hellasbladet Nr2, 15 april.

(HB)

Efter Alliansens och klubbarnas genomförda årsmöten januari-mars ska en
uppdatering av Hellasbladets kontaktinformation göras. Information som ändrats
skickas till Alliansstyrelsens sekreterare senast 15 april (manusstopp Hellasbladet).

(Kl+GF)

Manusstopp Hellasbladet Nr2, 15 april. Bidrag främst från idrottsklubbarna och GH.
Medlemsföreningarna skickar in medlemsförteckning med medlemmar som ska ha
utskick av Hellasbladet till ansvarig för det Centrala medlemsregistret senast 15 april.

(Kl+GH)

Maj
Juni
Medlemsföreningarnas uppdaterade matriklar/medlemsregister ska senast den
30 juni insändas till ansvarig för alliansens Centrala medlemsregister.

(Kl+GH)

Juli
Alliansföreningen fakturerar Ravinen för hyra, el och vatten för perioden 1/1 – 30/6.
Garantföreningen ansvarar för uträkning och utskick.

(GF)

Augusti
Påminna idrottsklubbarna och GH om Manusstopp för Hellasbladet Nr3, 15 augusti.

(HB)

Alliansföreningen utser styrelse till Garantföreningen Hellas Friluftshem (GF) samt

(As)

även en representant med fullmakt att närvara vid dess årsmöte sista veckan i september.
Manusstopp Hellasbladet Nr3, 15 augusti. Bidrag främst från idrottsklubbarna och GH. (Kl+GH)
Medlemsföreningarna skickar in medlemsförteckning med medlemmar som ska ha
utskick av Hellasbladet till ansvarig för det Centrala medlemsregistret senast 15 augusti.
September
Oktober
Förslag till Årets Hellen samt elit- och ledarstipendium ska inges till alliansstyrelsen senast den 31 oktober. Ordföranden från medlemsföreningarna inger ett
skriftligt förslag med motivering för aktuella kandidater.
Alliansstyrelsen beslutar om Årets Hellen samt elit- och ledarstipendium.

(Kl)

(As)

Fastställande av datum för Alliansföreningens årsmöte och julmiddag samt boka lokal. (As+AsSe)
Skriftlig kallelse till årsmötet ska delges idrottsklubbarna i Hellasbladet Nr4 med
manusstopp den 5 november. Kallelse läggs även upp på Alliansens hemsida.

(AsSe)

Påminna idrottsklubbarna och GH om Manusstopp för Hellasbladet Nr4, 5 november.

(HB)

November
Manusstopp Hellasbladet Nr4, 5 november. Bidrag främst från idrottsklubbarna och GH (Kl+GH)
Medlemsföreningarna skickar in medlemsförteckning med medlemmar som ska ha
utskick av Hellasbladet till ansvarig för det Centrala medlemsregistret senast 5 november.
Inför Julmiddagen sista torsdagen i november tas enligt styrelsebeslut diplom och
checkar fram för utdelning till Årets Hellen samt elit- och ledarstipendium.

(AsKa)

Inför Julmiddagen sista torsdagen i november kontrollerar Alliansstyrelsen
lokalbokning och förtäring. Antal medverkande delges Storstugan.

(AsKa)

Genomförande av Julmiddagen sista torsdagen i november med utdelning av stipendier (As)
ur klubbens fonder. Samordning av utdelningen av stipendier med bidrag från
Brittis Malms ungdomsstipendium och från Gamla Helleners fonder.
Förslag till ärenden att behandlas av kommande årsmöte som avser stadgeändring,
upplösning eller annat ärende av väsentlig betydelse ska vara Alliansstyrelsen
tillhanda senast den 30 november.

(Kl+GH)

December
Valberedningen ska senast den 15 december ha tillfrågat samtliga förtroendevalda i
(AsVa)
SoIK Hellas Alliansstyrelse om de står till förfogande för omval kommande verksamhetsår.
Alliansstyrelsen fastställer förslag till kommande årsbudget och verksamhetsplan.

(As)

Medlemsföreningarnas uppdaterade matriklar/medlemsregister ska senast den
31 december insändas till ansvarig för alliansens Centrala medlemsregister.

(KL+GH)

Påminna idrottsklubbarna och GH om Manusstopp för Hellasbladet Nr1, 15 januari.

(HB)

Valberedningens förslag till styrelse inför Årsmötet SoIK Hellas 2017
13. Val av ordförande för SoIK Hellas för en tid av ett år
-Stefan Widenholm

omval

14. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter
- sex (6) stycken
samt val av övriga styrelseledamöter för en tid av ett år
- Bo Jutner
- Clas Ström
- Lennart Hjelm
- Kjell Appelqvist
- Per-Arvid Bergman
- André af Forselles
- Hans Carlsson

omval
omval
omval
omval
omval
omval
ej omval

15. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år samt beslut om i vilken
turordning de ska inträda
- Anders Thureson
- Kjell Gustafsson

omval
omval

16. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av ett år
- Björn Holmgren
- Jan Edlund
- Kurt Nyström (suppleant)

omval
omval
omval

17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
sammankallande
- Tennisklubben
- Simklubben
- Bowlingklubben

Valberedningen
Anders Thureson, Orientering
Kurt Nyström, Tennis
Bo Jutner, Simning

omval (Sammankallande inför 2018)
omval (Sammankallande inför 2019)
nyval (Sammankallande inför 2020)

