Kallelse till årsmöte 2019
Datum: Onsdag 30 oktober
Plats: Lidköping
Årsmötet kommer att hållas i samband med Ung Teaterfestival 2019, som vi arrangerar
tillsammans med vår medlemsförening Esplanadteatern. Detaljerad info om tid och lokal
kommer senare.

Enligt Ung Teaterscens stadgar (kap. 3 §3) ska följande ärenden
behandlas vid ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om stadgeenligt utlysande
4. Val av mötespresidium
a. Val av mötesordförande
b. Val av mötessekreterare
c. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Fastställande av årsmötets arbetsordning
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående
verksamhetsår
8. Fastställande av årsredovisning för föregående
verksamhetsår
9. Fastställande av revisionsberättelse för föregående
verksamhetsår
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års
förbundsstyrelse
11. Verksamhetsrapport för nuvarande verksamhetsår
12. Ekonomisk rapport för nuvarande verksamhetsår
13. Revisorernas rapport för nuvarande verksamhetsår
14. Förbundsstyrelsens propositioner
a. Verksamhetsplan
b. Budget
c. Medlemsavgift
d. Övriga propositioner
15. Inkomna motioner

16. Val
a. Val av ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av styrelseledamöter
d. Val av valberedning
e. Val av verksamhetsrevisorer
f. Val av auktoriserade revisorer
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

Förbundsstyrelsen 2019

Årsmöte på hösten - ett nytt beslut
På årsmötet den 24 mars 2019 beslutade förbundet att ändra stadgarna och att årsmötet flyttas från
våren till hösten. Första årsmötet på hösten hålls redan nu, hösten 2019, så att förbundet så snart
som möjligt kommer in i de nya rutinerna.
Eftersom förbundet redan haft ett årsmöte i år har några av punkterna i dagordningen redan
behandlats. Så de punkterna kommer inte att tas upp för beslut, men handlingarna från årsmötet den
24 mars finns tillgängliga på vår hemsida. Det gäller punkterna om år 2018 och punkterna om val
(såvida det inte sker något avhopp och årsmötet behöver välja nya personer):
●
●
●
●
●

7. Fastställande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
8. Fastställande av årsredovisning för föregående verksamhetsår
9. Fastställande av revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
10. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förbundsstyrelse
16 a-f. Val

Ombud
● Medlemsförening som fullgjort sina förpliktelser gentemot förbundet äger yttrande-, yrkandeoch rösträtt på årsmötet via två ombud som äger varsin röst. Ombud ska styrka sin rösträtt
med fullmakt från sin medlemsförening.
● Fullmakt (PDF) bifogas mejlutskicket med kallelsen och kommer även gå att ladda ner från
vår hemsida: www.ungteaterscen.se
Handlingar till årsmötet
● Styrelsens propositioner ska utsändas senast 8 veckor innan årsmötet.
● Medlemmarnas motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmötet.
● Dagordning, arbetsordning, motioner med motionssvar, årsredovisning,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag ska utsändas senast
2 veckor innan årsmötet.
Frågor?
Förbundsordförande Cecilia Fransila: ordforande@ungteaterscen.se
Kansli: info@ungteaterscen.se eller 0730 70 18 07
Valberedningen: valberedningen@ungteaterscen.se
Verksamhetsrevisor Linnea Christensen: linnea_ch@hotmail.com

