Kallelse till Vinirs arsmöte 2019
Dag: söndag 24 februari
Tid: 17.00
Plats: Restaurangen Mölndals Golfklubb, Lindome
Karta Google Maps

Anmälan senast 20 februari 2018 till Emma Härnström via mail emmaharnstrom@icloud.com.
Vi tar gärna emot frågor och förslag till årsmötet, senast 1 vecka innan mötet. Skickas skriftligen till
ordförande Karin Andersson via mail till karin.hemma@telia.com.
Efter mötet bjuder vi som vanligt på smörgåstårta! Denna gång ”hembakad” av Andreas på
golfrestaurangen. Glöm inte att anmäla allergier!

Dagordning för mötet på nästa sida!
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Mötets öppnande
Godkännande av föredragningslista
Frågan om mötets behöriga utlysande, röstlängden fastställs
Val av ordförande att föra förhandlingarna
Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
Behandling av verksamhetsberättelsen
Behandling av ekonomisk berättelse och föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande på två år
Val av sekreterare på ett år (fyllnadsval)
Val av kassör på två år
Val av ledamöter (2 st. på två år, 3 st. på 1 år)
Val av en revisorer samt en revisorssuppleant för ett år
Val av ombud till riksårsmötet samt suppleanter till dessa
Meddelande om styrelsens val av ombud till distriktsårsmötet (Vestur)
Val av suppleanter till distriktsårsmötet
Val av ledamöter i valberedningen varav en sammankallande
Styrelsens förslag att ta bort medlemsformen ”Sponsormedlem”
Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år
Tecknande av föreningens firma
Motioner till riksårsmöte
Övriga i förväg anmälda frågor
Övrig information
a. Rådgivande fråga om Tidningen Islandshästen
b. Information från styrelsen om föreningens sponsringspolicy
25. Mötets avslutande

Ur stadgarna, §
Beslutanderätt tillkommer varje huvudmedlem inom lokalföreningen som uppnått 12 års ålder
och som kan styrka att medlemsavgift är betald. Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med
enkel majoritet. I händelse av lika röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till
årsmötet, att behandlas under övriga frågor, skall vara lokalföreningsordförande tillhanda senast
3 veckor före årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla
medlemmar i lokalföreningen. Protokoll från lokalföreningsårsmöte samt röstlängd skall årligen
insändas till SIF:s kansli.
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