Kallelse till föreningsstämma 2019
Till ordinarie föreningsstämma i Uppsala Dansakademi – Aktiv Ungdom, 817603-1246
Tid: tisdagen den 26 mars kl 18:30
Plats: Uppsala Dansakademis lokaler i Gränbystadens galleria, Uppsala.
Föreningens handlingar
Föreningens handlingar kommer att finnas tillgängliga 7 dagar före föreningsstämman på
föreningens kansli.
Förslag från medlemmar
Medlem har rätt att lämna in förslag (motion) för beslut på årsmötet, till föreningens styrelse
senast en vecka före årsmötet. Motionen kan skickas per post till Uppsala Dansakademi på
ordinarie adress eller lämnas in på kansliet på Marknadsgatan 1 (Gränbystadens galleria).
Föredragningslista på föreningsstämman
a. Val av ordförande att leda mötet
b. Val av två (2) justerare, som också är rösträknare
c.

Val av sekreterare för mötet

d. Övriga frågor att ta upp under mötet
e. Fastställande av dagordningen
f. Justering av röstlängd
g. Godkännande att inbjudan/kallelsen till mötet gått ut i tid
h. Styrelsens verksamhetsberättelse
i. Revisorernas berättelse
j. Fastställande av balansräkning
k. Disposition av överskott eller täckande av underskott
l. Styrelsens ansvarsfrihet
m. Förslag från styrelsen (propositioner)
n. Förslag från medlemmar (motioner)
o. Beslut om antal ledamöter som ska ingå i styrelsen

p. Val av föreningsordförande (ett år)
q. Val av minst tre (3) högst åtta (8) ledamöter till föreningsstyrelsen. Högst ¼ av
föreningsstyrelsens ledamöter får bestå av administrativ personal inom föreningen.
r. Val av minst en (1) myndig revisor och suppleant för denne. Om
medlemsantalet i föreningen överstiger 25 medlemmar ska två (2) myndiga revisorer och
suppleanter för dessa väljas.
s. Val av valberedning om minst två (2) ledamöter, varav en (1) sammankallande
t. Val av ombud och suppleanter till distriktets stämma. Ett (1) ombud för varje påbörjat
100-tal medlemmar per den 31 december året innan, dock högst tio (10) ombud. Högst
1/3 av ombuden får bestå av administrativ personal i föreningen. Ombud ska vara
medlem i Aktiv Ungdom.
u. Eventuellt val av ombud till andra organisationers årsmöten
v. Föreningen antar Aktiv Ungdoms stadgar 190101 som sina egna, med tillägg av ev.
tidigare medgivna kompletteringar och dispenser
w. Beslut om medlemsavgift för nästa verksamhetsår
x. Beslut om fullmakt till distrikt och förbund att vid behov revidera och slutföra
medlemsrapportering
y. Övriga frågor som årsmötet har beslutat att ta upp till behandling under punkt d

Välkommen!

