Till HIF:s medlemmar
Kallelse till Årsmöte i Häröns intresseförening
När: Onsdagen den 26 juli klockan 19.00
Var: Skolhuset på Härön
Förslag till dagordning
§ 1 Mötets öppnande och inledning
§ 2 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte mötets
ordförande justera årsmötets protokoll
§ 3 Val av
a) mötesordförande
b) mötessekreterare
§ 4 Frågan om årsmötets behöriga utlysande
§ 5 Fastställande av dagordning
§ 6 Föredragning av
a) styrelsens verksamhetsberättelse
b) ekonomisk rapport
c) revisorernas berättelse
§ 7 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 8 Behandling av förslag från styrelsen samt motioner från medlemmar
a) Beslut nr 2 om stadgeändring avseende §§ 6 och 9.
Första beslutet, fattades vid extra medlemsmöte 2016-10-15, om ändrad lydelse
Förslag till ny lydelse i paragraferna 6 respektive 9 :
§ 6 Föreningens årsmöte ska hållas i juli eller senast i augusti månad.
Annonsering av datum för årsmötet sker i anslutning till utskick om sommarens aktiviteter.
Kallelse med agenda, utfärdas av styrelsen och anslås minst 7 dagar före årsmötet.
Kallelse sker via hemsida, epostutskick samt genom anslag i posthuset och andra lämpliga platser.
§ 9 Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår, från 1 juli till 30 juni.
Föreningens verksamhet löper under samma tidsperiod, från 1 juli till 30 juni.
§ 9 Föredragning av styrelsens förslag till verksamhetsplan för
kommande verksamhetsår
§ 10 Fastställande av verksamhetsplan för 2017/2018
§ 11 Fastställande av årsavgift
§ 12 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
§ 13 Val av styrelse för verksamhetsåret 2017/18
a) val av ordförande
b) val av vice ordförande
c) val av kassör
d) val av sekreterare
e) fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen
f ) val av ledamöter
g) beslut om firmatecknare med rätt att teckna HIF:s konto samt internetkonto
§ 14 Val av revisorer för verksamhetsåret 2017/18
§ 15 Val av valberedning - att förbereda val av styrelse för verksamhetsåret 2018/19
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande
För styrelsen i Häröns Intresseförening
Laila Mattiasson
Ordförande HIF

