
 

 
 

Tibro MK Årsmöte 2023 
Kallelse – Inbjudan 

 
Tibro MK medlemmar inbjuds härmed till årsmöte 

 

Måndagen 27;e februari kl1900, Tibro Motorstadion 
 

 
Ett årsmöte är alltid något extra så se till att inte missa detta, styrelsen 
vill samtidigt tacka för allas fantastiska insatser under det gångna året. 

 

Vi bjuder på smörgåstårta! 
 

Hjärtligt välkomna! 
/Styrelsen 

 
Program för årsmötet:  

1. Val av styrelse och sektioner 
2. Avtackning avgående representanter 
3. Fira årets medaljörer från respektive sektion 
4. Premiering av årets junior inom enduro och motocross  

 
Handlingar: 

1. Kallelse/Inbjudan och valberedningens förslag publiceras på Tibro MK 
hemsida. www.tibromk.se 

2. Valberedningens förslag, verksamhetsberättelser för styrelse och sektioner 
skickas via mail eller brev till alla medlemmar. 

3. Årsredovisning/årsbokslut, revisonernas berättelser, verksamhetsplan med 
budget samt styrelsen förslag och inkomna motioner finns tillgängliga för 
medlemmar hos Per-Olof Qvick en vecka före årsmötet samt på årsmötet. 

 
Arrangemang under 2023: 
11 mars, Enduro Vintercupen 
20 maj, Motocross Serie Div.1 Västra, serietävling  
21 maj, Motocross VGC GH/U, barn & ungdomstävling 
18 juni, Motocross SM 
8 juli, Traktorpulling 
 

http://www.tibromk.se/

	Tibro MK Årsmöte 2023
	Kallelse – Inbjudan
	Tibro MK medlemmar inbjuds härmed till årsmöte
	Måndagen 27;e februari kl1900, Tibro Motorstadion
	Ett årsmöte är alltid något extra så se till att inte missa detta, styrelsen vill samtidigt tacka för allas fantastiska insatser under det gångna året.
	Vi bjuder på smörgåstårta!
	Hjärtligt välkomna!
	Program för årsmötet:
	1. Val av styrelse och sektioner
	2. Avtackning avgående representanter
	3. Fira årets medaljörer från respektive sektion
	4. Premiering av årets junior inom enduro och motocross
	Handlingar:
	1. Kallelse/Inbjudan och valberedningens förslag publiceras på Tibro MK hemsida. www.tibromk.se
	2. Valberedningens förslag, verksamhetsberättelser för styrelse och sektioner skickas via mail eller brev till alla medlemmar.
	3. Årsredovisning/årsbokslut, revisonernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsen förslag och inkomna motioner finns tillgängliga för medlemmar hos Per-Olof Qvick en vecka före årsmötet samt på årsmötet.

