Kallelse till Extra möte och Årsmöte!
Söndagen den 16 Januari 2022 kl 13.00
Lokal: Carlshälls gård

EXTRA MÖTE
(med anledning av att pandemin hindrade sedvanligt årsmöte i Januari 2021)
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av protokollförare för mötet
Val av två justerare, som också ska vara rösträknare, att tillsammans med
ordförande justera protokollet
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse för år 2020
8. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret
2020
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10.Retroaktiva val av styrelse för 2021:
- som ordinarie Torbjörn Svensson, Jan Wigren och Ingemar Hamskär
- som suppleanter Ulf Ragnerstam och Harry Rågvik
Retroaktiva val av revisorer för 2021:
- som ordinarie Fredrik Fleetwood och suppleant Ove Lindenås
Dagordning årsmöte för år 2021 se nästa sida.
För att lättare planera årsmötet vore vi tacksamma om vi får en anmälan senast den
6 Januari antingen till mail: srolandsv@gmail.com, Sms 070-7900597 eller telefon
070-7900597 Kerstin Fogelström.
Styrelsen
önskar våra medlemmar en GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR

ÅRSMÖTE 2022
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Prövning att mötet kallats enligt stadgarna
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande för mötet
Val av protokollförare för mötet
Val av två justerare, som också ska vara rösträknare, att tillsammans med
ordförande justera protokollet
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens och revisorernas berättelse för år 2021
8. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna räkenskapsåret
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10.Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året
11.Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna
12.Val av styrelse, styrtelseordförande och suppleanter
13.Val av revisorer och suppleanter
14.Val av valberedning
15.Årsavgiftens storlek
16.Eventuell fråga om stadeändring
17.Övriga frågor
18.Årsmötet avslutas

Paus – kaffe/te och bulle.
Program: efter årsmötet, i dagsläget är denna punkt inte helt klar

Sedvanliga handlingar till årsmötet kommer att finnas på vår hemsida
http://www.rolandsvenssonsällskapet.se/Arsmoten

