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Kallelse till Årsmöte i Helsingborg Yacht Club 
 

Medlemmar i Helsingborg Yacht Club kallas till uppskjutet Årsmöte för verksamhetsår 2019-2020.  
 

Tidigare bokat Årsmöte 2020-11-26 fick ställas in med kort varsel efter nya rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten pga av COVID-19 situationen som även omöjliggjorde fysiskt möte. 
Eftersom Pandemin fortfarande förhindrar fysiska möten kommer Årsmötet att hållas digitalt via det 

webbaserade mötessystemet Zoom som stöder Mac, PC, iPhone, iPad och Android-telefoner.  
Som deltagare på Zoom kan man följa, interagera samt delta i röstningar under mötet. 

Då digitala möten tar längre tid än fysiska har beslut tagits att dela upp årsmötet i två delar, i två på 
varandra följande dagar. 
 

Betalande medlemmar i HYC per 2021-03-31: har rätt att delta i det uppskjutna Årsmötet – beslut 

baserat på rekommendation av Peter Karlsson, verksamhetschef för Svenska Båtunionen (SBU) till 
vilken HYC är ansluten. 

Motioner som behandlas: är de som inlämnades till tidigare bokat Årsmöte 2020-11-26. Inga nya 
motioner behandlas – beslut baserat på rekommendation av Peter Karlsson, SBU enligt ovan.  
 

Årsmöte dag och tid: onsdag den 5 maj och torsdag den 6 maj med mötesstart kl 18.30. 

Första mötet inleds med punkt 1 (Mötet öppnas) och fortsätter tills mötet ajourneras inför nästa dag. 

Anslutning till båda möten kan göras from 17.30 på senare utskickad möteslänk efter anmälan. 
HYC Klubblokalen är reserverad för mötets presidium båda dagarna för årsmötet – inga medlemmar 
kan därmed sitta i lokalen då vi annars kommer att överskrida max tillåtet antal personer. 
 

Anmälan till Årsmöte: Medlem som önskar delta i årsmötet skall anmäla detta i förväg till e-post: 

anmalan@hyc.se eller på anmälningslistan i klubbhuset senast 2021-04-29. 
Anmälan behövs så att vi har en korrekt e-postadress att skicka möteslänken till.  

I anmälan skall framgå: namn, HYC Medlems ID nummer, e-post adress (från vilken Ni kommer att 
ansluta Er) samt Ert telefonnummer. 
Varje anmäld medlem behöver en egen uppkopplad enhet – endast en medlemsröst kan läggas från 
varje uppkopplad enhet. För medlem som saknar egen internetuppkoppling rekommenderas att 

använda fullmakt till annan medlem. 
Fullmaktsdokument finns bifogad och skall vara HYC Styrelsen tillhanda senast 2021-04-29, kl 12.00. 

 

§ 7 Dagordning vid årsmöte. 
Vid årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 
1. Mötet öppnas. 
2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
3. Fastställande av dagordning. 
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokoll, samt rösträknare. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och redogörelse för den ekonomiska situationen. 
   a. Svar på medlemsbrev 
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7. Revisionsberättelse. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Val av styrelse. 
   a. Val av ordförande för ett år 
   b. Val av ledamöter och suppleanter för två år 
   c. Val av revisorer för ett år 
   d. Val av revisorsuppleanter för ett år 
   e. Val av tre ledamöter i valberedning 
10. Motion från medlem (skall vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet). 
11. Föredragning av budget samt bestämmande av medlemsavgift. 
12. Övriga frågor.  
   a. Moderniserade/uppdaterade HYC Stadgar – förslag från styrelsen 
   b. Ägardirektiv NHM AB – förslag från styrelsen 
   c. Medlemsskap i SSF – förslag från styrelsen 
 (Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns upptagen på årsmötets dagordning) 

 
Möteslänk till Årsmöte: mejlas ut ca 1 vecka före årsmötet till anmälda medlemmar. 
Samtidigt bifogas ”Instruktioner digitalt möte med Zoom”. 

Vi rekommenderar samtliga medlemmar som deltar i årsmötet att läsa igenom dessa i förväg. 
Handlingar till årsmötet finns även att hämta i begränsad upplaga på klubbhuset för HYC medlemmar   
 

 

Testmöte 27/4 17.30-18.30: genomförs utan presidium så att HYC medlemmar skall kunna testa och 
kontrollera sin uppkoppling till Zoom samt lära känna mötesverktyget.  

Viss teknisk support kommer finnas tillgänglig. 
 

Testmöteslänk: kommer finnas på HYC hemsida samt anslås på anslagstavlan i Klubbhuset. 
 

 

Vi hoppas alla medlemmar har förståelse för den rådande situationen och att vi alla hjälps åt med  

att genomföra årsmötet. Vi fortsätter även hoppas av vi inom en snar framtid kan återgå till en mer 
normal föreningsverksamhet och kan anordna ett uppskjutet Vårmöte med fest.      

 
Med vänlig hälsning 

 
Styrelsen HYC 

 
 
 
Bilagor till Kallelse: 
HYC Årsredovisning & Revisionsberättelse 2019 - 2020 
HYC Budget 2020-2021 
Motioner 1-12 för Årsmötet 2020 
Moderniserade stadgar – Förslag från Styrelsen  
Ägardirektiv NHM AB – Förslag från Styrelsen 
NHM AB Årsredovisning & Revisionsberättelse 2019 
Fullmakt 


