Kallelse till Swingkattens årsmöte 2019
Härmed kallas alla medlemmar i Swingkatten till årsmöte 2019.
Tid
4:e mars kl 17.45.
Plats
Kollaboratoriet, Östra Ågatan 19 i Uppsala.
För de som anmäler sig senast den 25 februari erbjuds det mat till mötet.
Frågor kan med fördel ställas till föreningens styrelse via ordforande@swingkatten.se
Förslaget till föredragningslista finns bifogat nedan. Alla dokument kommer finnas tillgängliga via vår
hemsida www.swingkatten.se under fliken "Administrativt" --> "Dokument" senast en vecka före
mötet. Obs: inloggning krävs, skaffas via dans.se.

Förslag till föredragningslista – Swingkattens årsmöte 4 mars 2019
1. Öppnande av mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Föregående år
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning, för det
senaste räkenskapsåret
c. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Innevarande och kommande år
a. Fastställande av medlemsavgift för 2020
b. Fastställande av verksamhetsplan
c. Fastställande av budget
9. Val
a. Fastställande av antal styrelseledamöter
b. Föreningens ordförande för en tid av ett år
c. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
d. Två till fyra suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av
ett år
e. En revisor jämte 1-2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
f. Två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande
g. Beslut av val av ombud till förbundsmöte, SDF-möten och eventuella andra möten
där föreningen har rätt att representera med ombud
10. Övriga frågor
11. Mötets avslut

