
Enköping 2014-02-23 
 

Därefter: Förplägnad och en stunds trevlig samvaro med skyttekamrater. 
Övriga årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan 2 veckor innan årsmötet. 

 

KALLELSE 
 

Härmed inbjuds PK-Ena:s medlemmar till årsmöte. 
Årsmötet äger rum den 20 mars 2014 kl 19.00 på Sneden i paviljongen. 

 
Dagordning: 
 
§ 1 Årsmötets öppnande med upprop och fastställande av röstlängd. 
§ 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst. 
§ 3 Fastställande av dagordning. 
§ 4 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
§ 5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 
§ 6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning. 
§ 7 Föredragning av revisionsberättelsen. 
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
§ 9 Budget för 2014 och fastställande av avgifter för 2015. 
 
Styrelse: 
 
§ 10 Val av ordförande för en tid av 1 år.                     
§ 11 Val av två ledamöter för en tid av 2 år samt fyllnadsval av 1 ledamot ett år. 
§ 12 Val av två suppleanter för en tid av 1 år. 
§ 13 Val av två revisorer för en tid av 1 år. 
§ 14 Val av två revisorssuppleanter för en tid av 1 år. 
§ 15 Val av tre personer till valberedningen, var av en sammankallande. För en tid av 1 år. 
 
Skytteunionen: 
 
§ 16 Val av en ledamot för en tid av 1 år.                                  
§ 17 Val av en suppleant för en tid av 1 år. 
§ 18 Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år. 
 
Stadgeändring: 
 
 § 19 Stadgeändring.  Från gamla stadgar till stadgar som förbundet rekommenderar.  
         Se årsmöteshandlingar. 
 
Övrigt: 
 
§ 20 Övrig information/frågor 
        - skjutprogram 2014 och resultatrapportering. 
        - info sportskytte. 
        - info luftpistolsskytte. 
        - info från vår systerförening Ena Dynamiska skf. 
        - utbyggnad av skjutbana. En 50 meters bana för flera skytteformer. 
        - Etik och moral. 
        - info om vad medlemsavgiften går till. 
        - Byte av nycklar till RFID-Tagg (plastbrickor). Samt borttagande av deposition. 
        - lotteri 2014. 
§ 21 Pris- och märkesutdelning. 
§ 22 Årsmötets avslutande. 


