Varmt välkommen till vårt årsmöte,
Mötet kommer äga rum lördagen den 23 april från klockan 14.00 till
klockan 16:00. Mötet kommer att ske digitalt via google meet eller via
annan digital mötesplattform. Anslut på din dator eller i mobilappen.
Länkens skickas ut senast söndagen den 17 april.
Smidigast är det om ni laddar ner applikationen på din dator eller
mobiltelefon för att lättare kunna delta på mötet.
I pauserna mellan aktiviteterna kommer någon från styrelsen att finnas
tillgänglig för frågor. Efter sedvanliga mötesförhandlingar finns det
möjlighet att prata med enskilda ledamöter efter årsmötet.
Önskar du som medlem även att lägga en motion till föreningen så går det
bra att göra till info@tryggareruspolitik.se. Skriv gärna i ämnesraden att det
är en motion, senast lördagen den 16 april.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Föreningen Tryggare Ruspolitik genom,
Nemanja Srdic,

TID

AKTIVITET

VARAKTIGHET

14:00

Mötets öppnande & kort presentation om 5 minuter
hur mötet kommer att gå till.

14:05

Punkt 1-11 kommer att behandlas

30 minuter

14:35

Paus

10 minuter

14:45

Förslag och rapporter från styrelsen

30 minuter

15:15

Paus

10 minuter

15:25

Punkt 12-21 kommer att behandlas

30 minuter

15:55

Kort Paus

5 minuter

16:00

Informellt samtal med styrelsen

Förslag till dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av justeringsperson tillika rösträknare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
§ 11 Förslag och rapporter från styrelsen
a) Presentation av verksamhetsberättelse
b) Eventuella revideringar av stadgar
c) Övriga rapporter från styrelsen

§ 12 Eventuellt förekommande förslag och motioner från medlemmar
§ 13 Fastställande av medlemsavgift
§ 14 Val av antal ledamöter och suppleanter
§ 15 Val av ordinarie ledamöter
§ 16 Val av suppleanter
§ 17 Val av revisorer
§ 18 Val av valberedning
§ 19 Övrigt eventuellt förekommande val
§ 20 Övriga frågor
§ 21 Mötet avslutas

