Kallelse till årsmöte för Ljusterö företagarförening
Plats:

Walles bakficka, Ljusterö Torg.

Tid:

Måndagen den 18:e mars 2019, kl. 18:00.
Mat serveras från 17:30.

Anmälan:

Anmälan skall ske till michael.vinell@finnhamn.se
Anmäl även ev. matallergener.

Motioner:

Skall skriftligt tillställts styrelsen senast 4:e mars 2019.

Viktig information:
Vid årsmötet 2018 var det väldigt få som närvarande vilket gjorde att val av styrelse,
ordförande och valberedning inte kunde genomföras.
Enligt tidigare årsmöten skall hela styrelsen väljas om vid årets årsmöte.
Då förra årsmötet inte kunde välja en valberedning ber nu styrelsen att ni medlemmar
nominerar personer till den nya styrelsen, varav en kommer bli ordförande.
Det är mycket viktigt att ni som medlemmar hjälper styrelsen att hitta nya ledamöter.
Är du själv manad eller tycker du att någon skulle passa? Tag kontakt med personen och
fråga om den vill bli nominerad.
Nomineringar kan mailas till ordförande på michael.vinell@finnhamn.se eller läggas i ett
kuvert i föreningens postbox, nr.75, på torget.
Nomineringen skall tydligt visa namn på den nominerade samt kontaktuppgifter.

Dagordning
•

Godkännande av röstlängd.

•

Val av ordförande att leda stämmans förhandling samt val av stämmosekreterare.

•

Val av två representanter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

•

Fråga om stämman utlystes stadgeenligt.

•

Anmälan av protokoll från föregående stämma.

•

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för det gånga året.

•

Föredragning av revisionernas berättelse.

•

Fastställande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det
gångna året.

•

Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.

•

Behandling av till stämman inkomna ärenden och motioner. Dessa skall i skriftlig
form ha tillställts styrelsen senast 14 dagar före stämman.

•

Inriktning och fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.

•

Anmälan av budget och fastställande av årsavgiften för år 2020.

•

Behandling av till stämman inkomna förslag till styrelse och ordförande.

•

Val av ordförande i föreningen.

•

Val av styrelseledamöter.

•

Val av revisor och revisorssuppleant.

•

Val av övriga funktionärer.

•

Val av representant av i Skärgårdsrådet.

•

Val av valberedning. Valberedning skall bestå av tre ledamöter varav en är
sammankallande.

•

Övriga ärenden.

