
 
 

Kallelse till årsmöte 2022 
 

Härmed kallas medlemmar i Vargöns PK till årsmöte. 

 
Plats: PRO ‘s lokal i Vargön (Gunnartorpsvägen 12)  
Tid:  Lördagen den 5 mars klockan 10:00 
 
  
Medlemsavgift skall vara betald senast 28 februari, 650 kr per person eller 1300 för familj boende på samma 
adress. Hedersmedlemmar betalar ingen medlemsavgift.  
 
Betalningen ska ske till plusgirot nr 497043-0 eller SWISH nr 123 222 1646.  
Mycket viktigt att ni anger namn på inbetalningen! 
Medlem som ej betalt medlemsavgiften innan ovan nämnda datum avregistreras som medlem i Vargöns PK. 
 
I och med att man betalar medlemsavgiften godkänner man att föreningen Vargöns Pistolklubb och Svenska 
Pistolskytteförbundet behandlar ens personuppgifter i erforderlig utsträckning för att fullgöra sina åtaganden 
mot dig som medlem. För ytterligare information, se www.pistolskytteforbundet.se 
 
      
MVH 
Piotr Gabrys 
sekreterare Vargöns PK 
  
 

Dagordning 

 

1. Årsmötets öppnande.  
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  
3. Godkännande av dagordningen.  
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.  
5. Frågan om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10. Val av föreningsstyrelse. 

10.1. Ordförande 1 år 
10.2. Vice ordförande 2 år 
10.3. Sekreterare 2 år 
10.4. Kassör 2år 
10.5. Styrelsesuppleanter 1 år  

11. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande:  
12. Val av två revisorer samt två suppleanter på ett år 
13. Fastställande av medlemsavgifter:  
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner:  

14.1. Förslag till revidering av Vargöns PK stadgar 
14.2. Mandat för styrelsen att ansluta föreningen till Svenska Skyttesportförbundet (SvSF). 
14.3. Mandat för styrelsen att ansluta föreningen till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF). 

15. VSM 2022 
16. Priser/Tävlingsresultat 
17. Övriga frågor 
18. Årsmötets avslutande 
19. Konstituerande styrelsemöte  
 

 

http://www.pistolskytteforbundet.se/

