
Kallelse och Föredragningslista för 
Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda
årsmöte 2018 

Plats: Stadsnära Lantgården Lidköping 

När: 11 Mars 2018 klockan 10.00-13.00

1. Val av mötesordförande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassörens rapport
8. Revisorernas rapport
9. Fråga om ansvarsfrihet
10. Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter
11. Budget för kommande år/styrelsens verksamhetsplan
12. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter 

och revisorer
13. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter
14. Val av revisorer
15. Val av ombud och kommittéer
16. Val av valberedning
17. Nya medlemmar under föregående år
18. Motioner
19. Övriga ärenden
20. Mötet avslutas

Dags och betala medlemsavgiften
för 2018 

Betala in 200 kr på bankgiro
5846-7358

eller
Swish nr: 123 162 82 54

Medlemskort:Klipp ut

  Medlemskort FVSS 2018
  Namn :________________
  Mobil:_________________

    Gratis turer under 2018

Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda har 
med ekonomiskt stöd av Götene och Lidköpings 
kommuner samt regionens näringsliv byggt ett 
vikingaskepp Sigrid Storråda. Skeppet sjösattes 17 
juni 1995.

Föreningen vikingaskeppet Sigrid Storråda 
”FVSS” är en ideell förening som äger och driver 

Vikingaskeppet Sigrid Storråda (SIMA).
Vid sidan av föreningsaktiviteterna bedrivs viss 

uthyrning av skeppet med historie- och 
turverksamhet. Kulturresorna är i huvudsak 

inriktade på att ge kännedom om, och förståelse 
för, vikingatid och vikingatida skepp.

Av föreningens styrelse utsedda personer skall 

ansvara för skeppets tekniska underhåll 
 Drift och underhåll

 Bemanning

 Reseplanering

 Administration

 Skeppets ekonomi

Skeppet skall vara tillfredsställande försäkrat 

avseende skeppet, besättning, passagerare och 
tredje part.

Föreningen och skeppet skall utföra sina uppdrag 

på ett sådant sätt att största möjliga 
tillfredsställelse ges passagerarna. Dock skall 

kraven på sjösäkerhet och miljöhänsyn alltid vara 
primära.

F  öreningen   V  ikingaskeppet   S  igrid   S  torråda

Organisationsnr: 869001-0353 FVSS
Bankgiro: 5846-7358 

Swish nr: 123 162 82 54

Telefon:070-5642390
 Ramslöksbacken 5, Blomberg

531 97  KÄLLBY 
Hemsida: www.sigrid.se
E-post: fvss@sigrid.se

mailto:fvss@sigrid.se
http://www.sigrid.se/

