Saco-SB
www.saco.se/SB-lerum
saco.sb@lerum.se

Kallelse till Saco-SBs årsmöte 2019
Datum och tid: 15 mars 2019, kl.12:00-13:00
Lokal: Enigheten, 2 vån, kommunhus 1
Information: Saco bjuder på lunch. För att vi ska kunna beställa lunch vill vi
ha din anmälan, samt uppgifter om eventuell specialkost, senast den 11 mars.
Maila din anmälan till saco.sb@lerum.se. Om du inte föranmält dig är du
naturligtvis ändå välkommen, men får då ordna egen lunch.
Dagordning
1
Mötets öppnande
2

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3

Val av två protokolljusterare för mötet

4

Fråga om mötets behöriga utlysande

5

Styrelsens verksamhetsberättelse

6

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

7

Ändring av stadgar (se nästa sida)

8

Val av ordförande (2 år)

9

Val av ordinarie styrelseledamot (2 år)

10

Val av suppleant (2 år)

11

Val av föreningens representanter i olika organ, samt ersättare till dessa

12

Val av valberedning, varav en sammankallande

13

Fråga om antagande av föreningens verksamhetsplan för 2019-2020

14

Övriga frågor
a

15

inkomna motioner – saknas

Mötet avslutas

2/2

Ändring av stadgar
På grund av att det kan vara svårt för en nyvald ledamot att ta ställning till om
vederbörande vill/kan representera föreningen i olika organ vid sittande
årsmöte föreslår styrelsen följande ändringar i föreningens stadgar:
5§
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:


Mötets behöriga utlysande



Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för mötet



Styrelsens verksamhetsberättelse



Fråga om styrelsens ansvarsfrihet



Val av ordförande i styrelsen



Val av övriga styrelseledamöter



Val av suppleanter för styrelseledamöterna



Val av föreningens representanter i olika organ



Val av valberedning



Eventuella frågor som avses i 12 §



Övriga frågor

Beslut får ej fattas i fråga som inte angivits i kallelsen.
Vid extra årsmöte behandlas de av ovanstående frågor som mötet sammankallats
för.
7§
Styrelsen består av ordförande samt två övriga ledamöter. För ledamöterna ska
det finnas högst två suppleanter.
Styrelsen utser inom sig de befattningshavare och representanter i olika organ
som behövs. Mandatperioden är två verksamhetsår, där ordförande, en ledamot
och en suppleant väljs udda år och en ledamot och en suppleant väljs jämna år.
Styrelsens sammansättning ska, så långt det är möjligt, återspegla
medlemsgruppens sammansättning. Valbar är medlem i föreningen som
nominerats inom tid som valberedningen bestämmer.
Styrelsen får adjungera medlem som styrelseledamot. Adjungerad ledamot av
styrelsen har yttranderätt men inte rösträtt.

