
Till medlemmarna i IFK Malmö Fotbollsklubb 

 

Kallelse till årsmöte i IFK Malmö Fotbollsklubb 

Styrelsen i IFK Malmö Fotbollsklubb kallar härmed samtliga medlemmar i föreningen till årsmöte enligt 

följande. 

Tid: 23 mars 2022, kl. 18.00 

Plats: Baltiska Hallen, Eric Perssons väg 8 A (tidigare Malmö Idrottsmuseum)   

 

A. Närvaro- och rösträtt 

Rätt att närvara vid årsmötet har varje i föreningen upptagen medlem. 

Rätt att rösta vid årsmötet har varje i föreningen upptagen medlem som är lägst 15 år gammal. 

Föreningens stadgar medger inte att rösträtt utnyttjas via ombud med fullmakt. 

 

B. Föranmälan 

För att årsmötet ska kunna hållas på ett ändamålsenligt och säkert sätt är det viktigt att styrelsen får uppgift 

om hur många medlemmar som avser närvara vid årsmötet. Medlem som avser närvara vid årsmötet måste 

därför anmäla sin närvaro genom skriftligt meddelande till medlem@ifkmalmo.se. Sådant meddelande ska vara 

föreningen tillhanda senast den 20 mars 2022.  

 

C. Förslag till dagordning 

Styrelsen i föreningen föreslår följande dagordning: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd 

2. Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av dagordning 

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

5. Val av två personer att tillsammans med ordföranden justera protokollet samt två rösträknare 

6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse 

7. Framläggande av revisorns berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 

11. Val av: 

a. föreningens ordförande för en tid av ett år; 

b. ledamöter i styrelsen för två år; 

c. suppleanter i styrelsen för en tid av ett år; 

d. auktoriserad revisor för ett år; samt 

e. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en av medlemmarna ska vara 

sammankallande. 

12. Val av ombud till IFK Malmö IA:s årsmöte och SDF 

13. Behandling av styrelsens förslag till reviderade stadgar 

14. Behandling av ärende som har hänskjutits av styrelsen 
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15. Behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i 

föreningen 

16. Mötets avslutning 

_________________ 

Malmö i februari 2022 

 

 

 

STYRELSEN FÖR IFK MALMÖ FOTBOLLSKLUBB 


