AKTUELLT FRÅN RFSL GÄVLEBORG

FEBRUARI 2016

MEDLEMSMÖTE
ONSDAG 17 FEBRUARI KL. 18.30
Är du nyfiken på vilka vi i styrelsen är? Har du idéer på vad du tycker RFSL Gävleborg ska jobba
med under året? Kom och berätta för oss vad som är viktigt för dig! Alla är välkomna!
Vi berättar om vad som är på gång just nu. Föreningen bjuder på fika.

DAGS FÖR ÅRSMÖTE!

SÖNDAG 20 MARS KL. 14.00

Härmed kallas alla medlemmar till RFSL Gävleborgs årsmöte. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
tillhanda fyra veckor före årsmötet. Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängliga på vår
hemsida två veckor innan. Nomineringar till styrelse eller andra förtroendeposter i föreningen skickas
till valberedningens sammankallande Lotta Lagnander, clagnander@gmail.com
Kom och gör din röst hörd! Föreningen bjuder på fika.
Dagordning för årsmötet:

BRINNER DU
FÖR HBTQFRÅGOR?

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium
a. Mötesordförande
b. Mötessekreterare
c. Val av protokolljusterare
Vill du engagera dig i föreningen? Är du en klippa
d. Val av rösträknare
på styrelsearbete? Då är du antagligen rätt person
5. Fastställande av dagordningen
att sitta i vår styrelse, eller kanske på något annat
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
uppdrag? Hör av dig till valberedningens
7. Revisorernas berättelse
Lotta Lagnander, clagnander@gmail.com
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Du kan också nominera någon du
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
känner som vill engagera sig!
10. Propositioner
11. Motioner
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
13. Val:
a. Styrelse
i. Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
ii. Ordförande
iii. Kassör
iv. Övriga ordinarie ledamöter**
v. Ersättare
KOM IHÅG
b. Kongressombud
ATT FÖRNYA
c. Valberedning
d. Revisorer
DITT MEDLEMe. Eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
SKAP!
14. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
15. Mötets avslutande.
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