Dagordning
Årsmöte Föreningen Omsorgsjul- Hemlösa 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Årsmötets öppnande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ekonomiska redovisning
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat och balansräkning samt beslut om överrespektive underskott i föreningen verksamhet
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det verksamhetsår som
redovisningen omfattar
11.Fråga om antal ordinarie ledamöter i styrelsen - minst 3 och max 5,
ordförande inräknad (För närvarande 5 ledamöter.)
12.Fråga om antalet suppleanter i styrelsen – minst 1 och max 3 (För
närvarande 3 suppleanter)
13.Val för 1 år av ordförande för föreningen. (Pär Linderoth har avsagt sig
omval)
14.Beroende av beslut enligt pkt 11 val av 1 - 2 ledamöter för två år – väljes
jämna år (Valda som är berörda Kerstin Nordenberg och Ulla-Britt
Cederberg)
(Valda 2017 för två år är Roger Waldemar och Barbro Molund)
!5.Beroende av beslut enligt pkt 12 av 1 – 3 suppleanter för en tid av 1 år
(Valda är Helene Johansson, Per-Åke Hydén och Carin Stenström)
16. Eventuella fyllnadsval till styrelsen (Ej aktuellt)
17. Val av 1 revisor för ett år och 1 revisorsersättare för ett år. Föreningen
anlitar dessutom en auktoriserad revisor för granskning av föreningens
verksamhet som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
(För närvarande är Gunnar Klasson med May Nilsson som ersättare valda
som föreningens revisor resp ersättare.)
18. Val av valberedning för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Minst två
medlemmar varav en utses till sammankallande. (För närvarande Åke
Bjerselius, sammankallande och Hervor Wallentin)
19. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
20. Av styrelsen eventuellt lämnade förslag inför påbörjat verksamhetsår.
För att väljas till styrelseuppdrag måste kraven enligt SFI:s regler vara uppfyllda.
I anslutning till årsmötet kan information och diskussioner ske kring frågor som
inte kräver årsmötesbeslut.

