
Kallelse 
 

Välkommen till årsmöte i KLTK Junior- och Tävlingsförening. 
 
Årsmötet genomförs onsdagen den 20 april kl. 18.00 digitalt via Microsoft Teams och kräver 
en föranmälan för att deltaga. 
 
Anmälan kan göras via anmälningsformulär på kltk.se senast den 18 april. Observera att du 
måste ange en mejladress i anmälan. En vecka innan årsmötet skickas en inbjudan till din 
angivna mejl med en länk till Microsoft Teams som du följer för att koppla upp dig på mötet.  
 
Anmäler du dig till mötet måste du deltaga med en egen mejladress och använda en egen 
enhet (dator, surfplatta eller smartphone). Det går inte att koppla upp sig flera medlemmar på 
samma enhet. Detta för att röstningsförfarandet ska kunna hanteras och röstlängden 
registreras. Vi rekommenderar dig att använda en dator, framför en surfplatta eller telefon, då 
datortekniken brukar vara mer tillförlitlig vid digitala möten.  
 
Kallelse och förslag till föredragningslista finns på, kltk.se/medlemmars inloggningssida 
under ”Årsmöte KLTK Junior- och Tävlingsförening”. Senast två veckor före mötet kommer 
samtliga handlingar att finnas under denna rubrik på hemsidan samt i Kungl. Tennishallen. 
 
Anmälan till mötet kan ske redan idag. Du måste vara inloggad för att anmäla dig. 
 
Den medlem som önskar få årsmöteshandlingarna tillsänt sig via post ombedes vänligen 
kontakta; kansli@kltk.se eller 08-459 15 15. 
 

Styrelsens förslag till föredragningslista  

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
5. Fastställande av föredragningslista 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste 

verksamhetsåret 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhetsåret 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
9. Fastställande av medlemsavgifter 
10. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår  
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
12. Val av 

a) övriga styrelseledamöter 
b) revisor(er)  
c) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande  
d) ombud till eventuella möten där föreningen har rätt att vara representerad 

genom ombud 
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. 
14. Mötets avslutande 
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