KALLELSE till Slagsta Gilles årsmöte 2019
När: Lördagen den 16 mars 2018 kl 16.00
Var: Trädgårdstop, Trädgårdsvägen 52 i Tullinge

Det blir som vanligt fest efter avslutat möte, dvs ca kl 17.30 enligt separat
inbjudan.

Förslag till dagordning (enligt Gillets stadgar):
1. Mötets öppnande
2. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande o sekreterare för årsmötet
5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med ordföranden ska justera
protokollet och räkna röster vid ev votering
6. Behandling av föreningens årsberättelse (verksamhetsberättelse och
bokslut).
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av inträdesansökningar
10. Behandling av ärenden som styrelsen har hänskjutit till årsmötet
(muntlig föredragning vid mötet, där ej annat angivits):
 Införskaffande av namnskyltar till Gillets medlemmar
 Styrelsens förslag till ändring i Gillets stadgar§ 10. Årsmötet (se
bilaga).
 Föreningens medlemsavgift fastställs vid höstens föreningsmöte

11. Behandling av inkomna motioner
12. Fastställande av antal sektioner och deras verksamhetsområden för
nästkommande verksamhetsår
13. Val av styrelseledamöter i enlighet med § 6 i Slagsta Gilles stadgar
14. Val av revisorer jämte suppleanter i enlighet med § 8 i Slagsta Gilles
stadgar
15. Val av sektionsledamöter och övriga funktionärer
16. Val av valberedning
17. Val av ombud till organisationer där föreningen är medlem
18. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och fastlagd budget för
nästkommande år.
19. Fastställande av avgift för medlemskap i föreningen för nästkommande år
(verksamhetsåret 2020). Punkten utgår ev om beslut tagits enligt
styrelsens förslag i punkt 10 på dagordningen.
20. Övriga frågor
21. Mötets avslutning

2019-02-22

Bilaga till årsmöteskallelse/dagordning
2019-03-16

Styrelsens förslag till ändring av gällande stadgar – antagna 2015-05-06:
Styrelsens förslag:
§ 10. Årsmötet
§ 10.1 Vid årsmötet ska följande dagordning tillämpas.
Punkt 17. Texten ”och preliminär budget” slopas.
Ny text blir således:
Fastställande av preliminär verksamhetsplan för nästkommande år.
--------------------------------------------------------------------------------------------------OBS! Följande gäller vid stadgeändring enligt föreningens stadgar:
Stadgeändring
§ 12.3
”Ändring av dessa stadgar skall beslutas med minst 2/3 majoritet för närvarande
röstberättigade medlemmar vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett ska vara
årsmöte”.

