
 2019-10-08 

 

Styrelsen för  
Malmö Orienteringsklubb 

kallar medlemmarna till  
 

Höstmöte  
måndagen den 25 november 2019 
klockan 18:30 
i klubblokalen 

 
 

 

 

Förslag till föredragningslista 
 
 

1.  Mötets öppnande. 

2.  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och därmed 

röstlängd för mötet. 

3.  Fråga om kallelse behörigen skett.  

4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

5.  Val av två personer att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 
samt att agera rösträknare.  

6.  Fastställande av föredragningslista.  

7. Föregående mötesprotokoll 

8.  Styrelsens resultatprognos för 2019.  

9.  Fastställande av verksamhetsplan för 2020.  

10. Fastställande av medlemsavgifter och förmåner för 2020. 

11. Fastställande av budget för 2020. 

12.  Val av klubbens ordförande för en tid av ett år.  

13. Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

14.  Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för 

en tid av ett år.  

15. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år. I detta val får 
styrelsens ledamöter och suppleanter inte delta.  
 

 

  



16. Val av övriga funktionärer och kommittéledamöter för 2020. 

• Ungdoms och Juniorkommittén 

• Nybörjarkommitté 

• Faddrar 

• Uttagningskommitté 

• Klubbmästerskap 

• Naturpasset 

• Månadens bana 

• Bokskogsnatta 

• Skinkloppet 

• Triangelmatchen 

• Vintercupen 

• Lilla 5-dagars 

• Malmö Parkorientering 

• Tisdagsträningar 

• Torsdagsträningar 

• Teknikträningar 

• Klubbläger PreO 

• MTBO 

• SportIdent 

• Tävlingsdata 

• Kläder 

• Kartkommitté 

• Markkontakt 

• Stugkommitté 

• Matrikel & IdrottOnline register  

• Hemsidan 

• Layouthjälp 

• Kartförsäljning 

• Skolkontakt 

• Bidragsansökan 

 

17. Val av MOK vänners styrelse, minst tre ledamöter. 

18.  Fastställande av MOK vänners medlemsavgift och vinstplan för 2020. 

19. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska 

utses till sammankallande. 

20.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

21.  Övriga frågor.  

22. Mötets avslutning.  

 

Gäller en fråga inte enbart information utan förutsätter att särskilt beslut fattas av 
mötet, ska frågan ha inkommit till styrelsen senast tre veckor före mötet och därvid 

behandlas i enlighet med vad som gäller för motion enligt stadgarnas 16 §. 
 

Beslut om stadgeändring eller om upplösning av klubben eller i fråga av större 
ekonomisk betydelse för MOK eller medlemmarna får fattas endast om ärendet 

angivits i kallelsen till mötet. 
 

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt 
inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före höstmötet på klubblokalen samt tillhandahållas 
på mötet. 

 

 
 

Välkommen 

 

Styrelsen för Malmö OK 


