KALLELSE TILL MÖTE FÖR BILDANDE AV
VÅR NYA CURLINGKLUBB
Alla medlemmar i Djursholms och Stocksunds curlingklubbar kallas härmed
till möte för bildande av vår nya curlingklubb

onsdagen den 21 april 2021 kl. 19.00
Länk till mötet:
https://us02web.zoom.us/j/89380230201?pwd=Ykw4N0FoVG4waElBQVl4Zi9mTlpwdz09
På grund av gällande coronarestriktioner kommer vi att hålla mötet helt
digitalt på Zoom.
För rösträtt krävs att någon form av medlemsavgift har erlagts till DCK eller
SCK för säsongen 2020/21. En medlem kan företräda högst en icke
närvarande medlem med fullmakt (Bilaga 1) som bör skickas senast den
18 april per mail till nyacurlingklubben@gmail.com (fullmakten ska
fotograferas eller scannas in).
Vi kommer att ha en extern mötesordförande, Johan Groth, som bor i
Danderyd och som det senaste året har genomfört ett stort antal digitala
årsmöten, bland annat för Friskis & Svettis och Rädda Barnen.
För att underlätta mötets genomförande kommer vi, under Johan Groths
ledning, att använda ett webbverktyg för omröstningar som heter VoteIT.
Mer information om VoteIT och en länk för registrering kommer att
skickas till er via mail från mötesordföranden Johan Groth.
Johan Groth kommer att skicka ut en kallelse till ett förmöte (i Zoom)
den 15 april kl.19.00-20.00 för att testa omröstning i VoteIT med mera.
Zoom kan köras i webbläsaren, men ladda gärna ned Zoom-appen till din
dator/surfplatta/mobil i förväg ändå. Mer om zoom finns att läsa i Bilaga 2.

Varmt välkommen i Zoom
Interimsstyrelsen, bestående av
Johan Aspenberg, Anta Hedström, Åsa Häggman,
Sheila Höglund, Olof Svenonius, Göran Swedberg
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DAGORDNING
1

Mötets öppnande

2

Fastställande av röstlängd för mötet

3

Val av ordförande för mötet

4

Val av sekreterare för mötet

5

Fastställande av dagordning

6

Val av två justerare tillika rösträknare

7

Klubbens bildande – Beslut om namn
Interimsstyrelsen föreslår omröstning mellan
- Danderyds Curlingklubb
- Djursholm Stocksund Curlingklubb
- Stockholms Curlingklubb

8

Beslut om antagande av stadgar (Bilaga 3)

9

Beslut om avgifter för säsongen 2021/22 (Bilaga 4)

10

Beslut om att samtliga medlemmar i DCK och SCK registreras
som medlemmar i nya klubben

11

Val av styrelse (Bilaga 5)
Klubbens ordförande för en tid av ett år (fram till årsmötet hösten
2022)
Övriga ledamöter i styrelsen; tre för en tid av två år och tre för en
tid av ett år.
Suppleant i styrelsen för en tid av ett år

12

Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år (Bilaga 5)

13

Val av ledamöter i valberedningen

14

Mötets avslutande
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