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Info och preliminär dagordning
Ung Teaterscens årsmöte 2019
Datum: Söndag 24 mars 2019 kl. 11:00-15:30 (preliminär sluttid, mötet kan sluta tidigare eller senare)
Plats: Ung Teaterscens kansli, Swedenborgsgatan 1, Stockholm
Ombud: Varje medlemsförening har rätt att skicka 2 ombud till årsmötet och inspirationshelgen.
Ombuden ska anmälas via en blankett från Ung Teaterscen som heter “Fullmakt”.

Kul? Krångligt?
Vi vet att många som kommer på Ung Teaterscens årsmöte är ovana vid årsmöten. Därför har vi
naturligtvis en rolig “årsmötesskola” under helgen i Stockholm och under själva årsmötet går det
också bra att ställa frågor. Dessutom: Ung Teaterscens årsmöte innehåller så klart även teater!
Du kan även ställa frågor via mejl innan årsmötet. Mejla ordförande Anna K. LIljeblad:
anna@ungteaterscen.se

Viktiga deadlines inför årsmötet
●

12 veckor innan årsmötet. Kallelse till årsmötet ska skickas ut

●

8 veckor innan årsmötet: Styrelsens propositioner ska skickas ut.

●

4 veckor innan årsmötet: Motioner ska lämnas in till styrelsen. Mejla anna@ungteaterscen.se

●

2 veckor innan årsmötet: Dagordning, arbetsordning, motioner med motionssvar,
årsredovisning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag ska
skickas ut

●

13 februari är deadline för att nominera personer till förtroendeuppdragen som årsmötet ska
besluta om (ordförande, styrelseledamöter, valberedning, verksamhetsrevisorer och
auktoriserade revisorer). All info finns här: www.nominera.se/ungteaterscen

Info
●

Ung Teaterscens stadgar: www.ungteaterscen.se/om-oss/styrdokument-24223584

●

Info om årsmötet 2019: www.ungteaterscen.se/om-oss/årsmöte-2019-36581714
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Preliminär dagordning (förklaringar inom parentes)
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd (besluta om hur många som är med och röstar under mötet)
3. Val av mötespresidium
a) Val av mötesordförande. Förslag: Leo Gerdén
b) Val av mötessekreterare. Förslag: Stefanie Tagesson
c) Val av två justerare tillika rösträknare (två personer som granskar protokollet och vid behov
räknar hur ombuden röstar)
4. Fråga om stadgeenligt utlysande (besluta om kallelsen och handlingarna till årsmötet har
skickats ut i enlighet med Ung Teaterscens stadgar)
5. Fastställande av dagordning (besluta om vilka punkter som ska finnas med i dagordningen)
6. Fastställande av årsmötets arbetsordning (besluta om riktlinjer för hur årsmötet ska
genomföras)
7. Fastställande av verksamhetsberättelse 2018
8. Fastställande av ekonomisk berättelse 2018
9. Fastställande av revisionsberättelse 2018
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 2018
12. Förbundsstyrelsens propositioner (förbundsstyrelsens förslag om beslut)
a) Verksamhetsplan 2019
b) Budget 2019
c) Medlemsavgift 2019
c) Proposition om årsmöte på hösten
13. Inkomna motioner (om det har skickats in förslag från medlemsföreningar/medlemmar så
diskuteras förslagen under denna punkt)
14. Val
a) Val av ordförande (till förbundet)
b) Val av styrelseledamöter (till förbundsstyrelsen)
c) Val av valberedning (till förbundet)
d) Val av verksamhetsrevisorer
e) Val av auktoriserad revisor
15. Övriga frågor
16. Beslut om tid och plats för nästa årsmöte
17. Mötets avslutande
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