Inbjudan till RCoS årsmöte 2022
Årsmötet hålls i år på
Möckelsnäs Herrgård nära Älmhult

Mötet inleds Fredag 27 maj med
eftermiddagsfika fika 15.00 – 16.00
Årsmöte vid 17-tiden i konferensrum på
herrgården. Därefter en två rätters
middag kl 19.00 på hotellet och trevligt
umgänge.
Lördagen 28 maj Frukost för
övernattande gäster 08.00 – 10.00
Roverklubben åker på rally Möckeln runt
klockan 11.00. På rallyrundan finns flera
möjligheter till lunch och fika, till
exempel IKEA Museum i Älmhult, IKEA
Hotell och Restaurang i Älmhult, Linnés
Råshult Trädgårdscafé och Agunnaryds
Lanthandel. Lunch och fika bekostar Du
själv. Roverklubben visar sina bilar på
Herrgårdsparkeringen 15-00 – 16.00
3 rätters middag 19.00.
Söndag 29 maj avslutas mötet med
frukost. Innan ni åker hem kan ni besöka
IKEA museum i Älmhult som öppnar
klockan tio. För oss över 60 kostar det
bara 55 kronor. Om Covid läget tillåter
finns möjlighet till guidade turer.

Anmälan
Anmäl dig genom att sätta in något
av nedanstående belopp på klubbens
plusgirokonto 79 69 43-9
senast 13 april med uppgift om
medlemsnummer, deltagarnas
namn, val av alternativ.
För hela paketet, som består av
två övernattningar, två middagar
och två frukost, är priset
2 200 kr per person i dubbelrum.

Samma paket i enkelrum kostar
2 600 kr per person.
För Dig som inte vill delta i hela
evenemanget finns följande
möjligheter: Eftermiddagsfika 27/5
kostar 60 kronor per person
2 rätters middag 27/5 kostar 395
kronor per person
3 rätters middag 28/5 kostar 525
kronor per person
Om Du väljer något eller några av
dessa alternativ gäller samma sak när
det gäller anmälan;
Anmäl Dig genom att sätta in den
kostnad som gäller Dig på klubbens
postgirokonto 79 69 43-9 senast 13
april.
Ställplats för husbilar finns i
anslutning till hotellgästernas
parkering till en kostnad av 150
kronor per natt inklusive el och
vatten vilket betalas på plats till
hotellet.

Dagordning för årsmötet
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av två justerare att jämte
ordförande justera protokollet
§ 5 Justering av röstlängd
§ 6 Årsmötets behöriga kallande
§ 7 Fastställande av föredragningslistan
§ 8 Verksamhetsberättelse
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Fastställande av resultat- och
balansräkning
§ 11 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12 Förslag från styrelsen, medlemmar
och av årsmötet tillsatt kommitté
§ 13 Fastställande av årsavgift
§ 14 Fastställande av budget
§ 15 Val av ordförande i styrelsen
§ 16 Fastställande av antalet ledamöter i
styrelsen
§ 17 Val av ledamöter i styrelsen
§ 18 Fastställande av antalet revisorer.
§ 19 Val av revisorer.
§ 20 Val av representanter vid MHRF:s
årsmöte.
§ 21 Fastställande av antalet ledamöter i
valberedningen
§ 22 Val av valberedning
§ 23 Tillsättande av särskild kommitté
§ 24 Årsmötets avslutning
§ 25 Ärenden som ej angivits på den
utsända föredragningslistan får tas upp till
överläggning, men ej till beslut.

