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LJUSTERÖ FÖRETAGARFÖRENINGS
MEDLEMMAR KALLAS TILL ÅRSMÖTE
TISDAGEN DEN 24 MARS 2020 KL. 18.00
WALLES KROG PÅ TORGET
Middag serveras från 17.30
Anmälan skall ske till wiveca.frisell@smh.se
Senast 2020-03-23
Anmäl även ev. matallergener

Motioner skall skriftligen tillställts styrelsen senast 2020-03-09
Motioner och ekonomiska handlingar kommer att finnas uppladdade på hemsidan för
granskning senast 2020-02-29 och uppdateras inför årsstämman.

Viktig information:
Ny styrelse skall röstas fram vid detta 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. Är du själv manad eller
tycker du att någon skulle passa?
Tag kontakt med personen och fråga om den vill bli nominerad.
Nomineringar kan skickas via e-post till ordförande på
michael.vinell@finnhamn.se eller läggas i brevlådan hos Svenska Mäklarhuset
vid färjan. Nomineringen skall tydligen visa namn på den nominerade samt
kontaktuppgifter.

Väl mött
Styrelsen i LFF
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Förslag till dagordning
1. Godkännande av röstlängd
2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar samt val av stämmosekreterare.
3. Val av två representanter att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt.
5. Anmälan av protokoll från föregående stämma.
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
för det gångna året.
7. Föredragning av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av verksamhetsberättelse samt balansräkning för föregående
räkenskapsår.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och dess förvaltning.
10. Behandling av stämman inkomna ärenden och motioner. Dessa skall i skriftlig form ha
tillställts styrelsen, senast 14 dagar före stämman.
11. Inriktning och fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år.
12. Anmälan av budget och fastställande av årsavgift för nästkommande år.
13. Behandling av till stämman inkomna förslag till styrelse och ordförande.
14. Val av ordförande i föreningen
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av en revisor och en revisorssuppleant
17. Val av övriga funktionärer
18. Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av 3 ledamöter varav en är
sammankallande.
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19. Övriga ärenden
a. Motioner
b. Stadgarna
c. Nya medlemmar
i. Några krav?
ii. Kan vem som helst bli medlem?

