
 

Sphaera Croquet 
c/o Norberg, Lyckebyvägen 63, 136 70 HANINGE, tel: 0707-91 01 10 

organisationsnummer : 802429-0598, bank :  
webbplats : -, e-post : -, facebook : @sphaeracroquet 

Protokoll för Sphaera Croquet extra årsmöte 2019 
 
Datum : 2019-06-02 
Tid  12.00 – 13.00 
Plats:  Lyckebyvägen 63, 136 70 Haninge 
 
 

1. Mötets öppnande 
 
 

2. Fastställande av röstlängd för mötet 
 
 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 

 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare 

 
 

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
 

 
6. Fastställande av föredragningslista 

 
 

7. Verksamhets- och förvaltningsberättelse 
 
 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-
samhets-/räkenskapsåret 
Punkten utgår då ingen styrelse kan anses ha förvaltat föreningen under perioden. 

 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Punkten utgår då ingen styrelse kan anses ha förvaltat föreningen under perioden. 
 

10. Fastställande av Omkonstituerande samt stadgeförändringar  
 
 

11. Fastställande av medlemsavgifter samt godkännande av hyra av materiel och 
tjänster 
 

 
12. Behandling av styrelsens förslag. 

 
a. Förslag till hemmaplan för föreningen Sphaera Croquet. 

1. Lyckebyvägen 63.  
 

b. Förslag till Club Coach med ansvar för tränings och tävlingsschema. 
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1. Göran Norberg 
 

c. Förslag till tävlingsupplägg 
1. Aurum Sphaera, spelform och tidpunkt 

 
d. Tränings och tävlingsschema 

1. Onsdagar 16:00-20:00 
2. Söndagar 10:00-17:00 

 
e. Förslag Officiell Representant utöver ordförande 

 
 

f. Förslag Föreningens Markansvarig 
1. Helene Norberg 

  
g. Handräckning  

AB Systemevent får meddela behov av handräckning för upprustning 
av spelytor samt handräckning vid tränings och tävlingstillfällen samt 
vid gemensamma träffar och städning. 

  
h. Datortjänster och facebook 

Att AB Systemevent fortsatt förvaltar datortjänster för Sphaera 
Croquet, DNS, webbplats och Facebook. Portal på Facebook används 
som klubbens öppna anteckningstavla. 

 
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret 
 
 

14. Val av styrelse, valberedning 
a. Ordförande på 2 år 
b. Ledamot på 1 år 
c. Ledamot på 2 år 
d. Suppleant på 2 år 

 
e. Revisor på 1 år 

 
f. Ordförande valberedning på 1 år 

 
g. Nya styrelsens förslag till kassör  

 
 

15. Övriga frågor 
a. Förenings mål 

 
 

16. Mötets avslutande 
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Mötets ordförande:   Mötets sekreterare: 
 
 
 
-    - 
 
 
Justerare: 
 
 
 
-    


