Kallelse till Swingkattens årsmöte 2015
Det är dags för Swingkattens årsmöte 2015. På årsmötet går vi igenom det som hänt det
senaste året och planerar för innevarande år. Styrelsen besvarar gärna frågor från
medlemmarna!
På årsmötet kommer vi också att välja bland annat ordförande och nya styrelseledamöter för
2015. Är du intresserad av att kandidera eller vill du ha mer information? Kontakta gärna
valberedningen på valberedning@swingkatten.se!
Föreningen bjuder deltagarna på enklare mat och en danskväll efter årsmötet!
För att veta hur många som kommer på mötet ser vi gärna att du anmäler dig på
swingkatten.se/kurser. För att ha rösträtt på mötet måste du vara medlem i föreningen. Om du
inte har betalat medlemsavgiften än så kan du göra det på hemsidan.
Välkommen!
-----------------------------------------------------Datum: 14:e mars 2015
Tid: kl 16:00
Plats: Drabanten, Bangårdsgatan 13

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014*
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
räkenskapsåret 2014*
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
räkenskapsåret 2014*

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under
räkenskapsåret 2014
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av övergripande verksamhetsplan och budget för 2015*
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Två till fyra suppleanter i styrelsen med för dem fastställd
turordning för en tid av ett år;
d) En revisor jämte 1-2 suppleanter för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) Två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av
vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till förbundsmöte, SDF-möten (och ev. andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
14. Övriga frågor
15. Mötets avslut

*Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse samt förslag till
verksamhetsplan för 2015 kommer göras tillgängliga på
http://swingkatten.se/adminverktyg/dokument/arsmotesdokument innan årsmötet.

