Välkommen till
Dís Islandshästförenings Årsmöte
2020-02-19
Tid: kl.19.00-21.30
Plats: Östertälje Båtklubb, Dan Bergmans Väg 7
Vi bjuder på soppa med tillbehör!
Meddela via mail, senast 17/2, om du kommer och om du har några
matallergier, mailadress: medlem@disislandshastforening.se
Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan, www.disislandshastförening.se
from 12/2, inga handlingar finns på papper på plats.

Varmt välkommen!
Efter mötet följer vi upp Workshoppen från höstmötet, och planerar in de
aktiviteterna flest av medlemmarna vill att vi tillsammans arrangerar.
Dagordning:
1) Mötets öppnande
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av föredragningslista.
5) Fastställande av röstlängd för mötet.
6) Val av protokolljusterare och rösträknare.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för
kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12) Ställningstagande till motioner inför riksårsmötet.
13) Fastställande av medlemsavgift i lokalförening för nästföljande år.
14) Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
15) Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b) vice ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter i styrelsen för en tid
av två år; Hälften av ledamöterna väljs vartannat år.

c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
d) 2 revisorer jämte 1 suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till
ordförande; samt
f) ombud till distrikts och riksmöte samt suppleanter till dessa.
g) ombud till övriga möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
ombud.
16) Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 4. Beslut i fråga av större eller
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte
var med i kallelsen till mötet.
17) Övrig information.
18) Mötets avslutande.
Beslutanderätt tillkommer varje huvudmedlem inom lokalföreningen som uppnått 12 års
ålder.
Fullmakter är ej tillåtna. Alla beslut fattas med enkel majoritet. I händelse av lika
röstetal har mötesordförande utslagsröst. Förslag till årsmötet, att behandlas under
övriga frågor, skall vara lokalföreningsordförande tillhanda senast 3 veckor före
årsmötet. Dessa förslag samt förslag från styrelsen skall hållas tillgängliga för alla
medlemmar i lokalföreningen.

Välkommen!

