Kallelse till Årsmöte för Nämforsens Kvinnominne
Måndag 15 April 2019 kl. 18:00
i Urhuset, våning 3 i Gudinnesalen.
Hej!
Du som är eller har varit medlem hos oss i Nämforsens Kvinnominne!
Ni är alla hjärtligt VÄLKOMNA TILL OSS OCH VÅRT ÅRSMÖTE!
Om du vill och har en e-postasdress, var snäll, sänd oss den.
Verksamhetsberättelsen för 2018
kommer snart att finnas på vår facebooksida och hemsida samt delas ut på årsmötet.
Ni behövs alla som medlemmar och stöd!
Har du glömt att betala medlemsavgiften så är du välkommen att göra det!
Fortfarande endast 20:- per år men vi tar tacksamt emot gåvor!
BG. 248-2289 eller Swish 070-245 97 94
För Info ring 0622-30090 eller 070-3681974
Mvh Lo Högberg för Nämforsens Kvinnominne
www.namforsenskvinnominne.nu namforsenskvinnominne@gmail.com

Dagordning Årsmöte för Nämforsens Kvinnominne
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet samt rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse, samt balans och resultaträkning för senaste
verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
9. Fastställande av medlemsavgifter 2020
10. Val av:
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid två år
c) resterande antal övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
d) en revisor för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en är sammankallande.
11. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem minst 14 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller
upplösning av föreningen skall inlämnas senast 21 dagar före mötet
12. Mötet avslutas

