
Tumba-Mälarhöjden OK:s medlemmar kallas till 
 

ÅRSMÖTE 
 

Tid:  Söndag 21 februari 2021 kl 15:00 

Plats: Harbrostugan, Tumba 
 

Varje medlem har rätt att lämna in motioner till årsmötet. Stadgarna före-
skriver att motionerna skriftligen skall ha kommit styrelsen tillhanda senast 28 

dagar före årsmötet, alltså senast den 24 januari 2021. 
 

Samtliga berättelser, verksamhetsplan, budget samt inkomna motioner med 

styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna på hem-
sidan senast en vecka före årsmötet.  
 

Välkomna! TMOK:s styrelse 
 

 

IFK Tumba SOK 
kallar härmed till årsmöte 

 

Tid:  Söndag 21 februari 2021 kl 15:00 

Plats: Harbrostugan, Tumba 
 

På årsmötet kommer sedvanliga årsmötesfrågor att behandlas inkluderande 

val av styrelse, budget och verksamhetsplanering samt fastställande av med-
lemsavgifter. 

 
Förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 24 januari 2021. 

Välkomna! IFK Tumba SOK:s styrelse  
 

 

Kallelse till årsmöte för 

Mälarhöjdens IK Orienteringsklubb 
 

Tid:   Söndag 21 februari 2021 kl 15:00 

Plats: Harbrostugan, Tumba 
 
På årsmötet kommer sedvanliga årsmötesfrågor att behandlas, t ex val av 

styrelse, budget och verksamhetsplanering.  

Välkomna! MIK OK:s Styrelse 
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Gemensamt årsmöte  

söndag 21 feb 2021 kl 15 i Harbrostugan 
(med frivilligt fikamingel från kl 14) 

 

Vi fortsätter med upplägget att ha gemensamt årsmöte för våra tre klubbar. 
Det stärker känslan av samhörighet och medlemmarna får bättre överblick 

över helheten i klubbarna och får färre möten att gå på. 
 

Gemensamt - hur då? 
 Vi håller alla tre mötena samma 

tid i samma lokal. 

 Vi går igenom punkterna i tur och 
ordning som vanligt. Vissa punkter 

avhandlar vi gemensamt, vissa 
punkter delar vi upp oss i olika 

rum för respektive klubb.    
 Vi upprättar tre röstlängder. Om 

det skulle bli oenighet kring någon 
fråga är självklart bara medlem-

mar i berörd förening röstberätti-
gade.  

 Vi skriver tre separata protokoll. 
 

 

Hur ser vi till att mötet inte blir 
för långt? 

 Alla deltagare i mötet förväntas 

läsa igenom verksamhetsberät-
telse mm innan mötet. Det 

kommer att finnas utskrivna 
dokument för den som vill läsa 

under minglet.  
 Verksamhetsberättelserna och –

planerna kommer inte att gås 
igenom i detalj under mötena. Vi 

tar endast upp viktiga punkter, 
frågor och kommentarer.  

Styrelserna i IFK Tumba SOK, 
 MIK OK och TMOK genom  

Patrik Adebrant 
 

Årsmöte även digitalt i coronatider! 
 
Årsmötet kommer att genomföras fysiskt i Harbrostugan med gles placering. 

Det kommer också att finnas möjlighet att delta digitalt (troligen via Teams). 
Mer information om hur man deltar digitalt kommer att annonseras på 

hemsidan veckan före årsmötet. Har du frågor, kontakta Patrik. 
 

Valberedningen efterlyser frivilliga! 
 
Vi efterlyser styrelseledamöter och andra funktionärer till alla tre klubbarna. 

Gör vårt jobb lättare och tala om vad just du kan tänka dig att jobba med i 
klubben nästa år. Ju fler som tar på sig en uppgift, desto mindre jobb blir det 

för var och en. 
 

Kontakta någon i valberedningarna (telnr se sista uppslaget i tidningen) 

Mälarhöjdens IK OK – Jerker Åberg, vakant 
IFK Tumba SOK – Dan Giberg, Katinka Ruda, vakant 

Valberedningen 
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