Innkalling til årsmøte i SKVB Eldresforening
Til alle medlemmene i Skutevikens Buekorps Eldresforening
De kalles herved inn til ordinær generalforsamling for sesongen 2021
Dato: 25.03.2022
Tidspunkt: kl 19:00 - Presis
Møtested: Skuteviksveien 48

Møtested er satt til lokalet, med dagens tiltak vil det la seg kunne
gjennomføre som ordinært. Selvfølgelig kan dette endres på kort varsel, og
ved eventuelle endringer vil dette publiseres per SMS/mail/eller på
hjemmesiden www.skutevikens.com

Årsregnskaper, årsberetninger, protokoll fra generalforsamling 2021 og revisors beretning kan leses
på nettsiden: www.skutevikens.com og på Facebook siden til foreningen. Dokumentene publiseres 3
uker før årsmøtet (04.03.22) og blir utlevert på møtet. Dagsorden følger lovene, og siste frist for
innkomne forslag er satt til 04.03.22 (3 uker før møtet). Merk at kun skriftlige saker blir behandlet.
Dagsorden:
1. Åpning av møte ved styreleder Christian Gjelland, og styrets henstilling til ordstyrer og referent
2. In memoriam
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Protokoll fra generalforsamling 2018 – Utgår – Legges ut på internett
5. Beretninger fra de forskjellige komiteer
6. Godkjenning av årsregnskaper og budsjetter
7. Innstillinger fra revisor på fremlagte regnskap
8. Eventuelt
9. Valg

Innspill til årets generalforsamling
Eventuelle innspill rundt avholdelsen av årets generalforsamling, fremlagte dokumenter eller saker til eventuelt
kan sendes til epost: gjelland@outlook.com, per SMS til: 45 21 97 97 eller per brev til Skutevikens Buekorps
Eldresforening, Postboks 98 Sandviken, 5812 BERGEN

Kontingent for 2022
Kontingenten er en av de viktigste inntektene til Eldresforeningen og hjelper oss å holde lokalet vårt i
Skuteviksveien ved like. Kontingenten er uforandret på kr 200,- slik den har vært i en årrekke, og medlemmene
bes bruke Vipps nummer 548526 eventuelt kontonummer 3633.60.90010. Det er viktig at den som betaler merker
med kontingent og medlemmets navn slik at vi kan holde oversikt over innkomne betalinger.

Med vennlig hilsen
for styret i Skutevikens Buekorps Eldresforening

styreleder

