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Föredragningslista
Extra Årsmöte för 2018 den 17 Mars 2019
Klubbstugan kl. 17:00
Föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av protokolljusterare och rösträknare
Stadgeändring
2 kapitlet, 4§ andra stycket
Om medlem inte betalat medlemsavgiften den 15 februari får föreningen besluta om
medlemskapets upphörande.
3 kapitlet, 4§ 3 punkten
– att medlemsavgiften är betald den 31 januari samt inkommit och registrerats före den15
februari.
5§ 14e
– 3 ledamöter i valberedningen. Valberedningens ordförande på 2 år övriga ledamöter på 1 år

8. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Styrelsens förslag är att ändra antalet ledamöter till 6 stycken från nuvarande 8.

9. Val av
a. Ordförande – nyval för en tid på 2 år
Valberedningens förslag Wictoria (Wicky) Gren
b. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år (Hälften av ledamöterna väljs vartannat
år).
i. Ledamot 2 – för en tid på 1 år
Valberednings förslag att Lars Stattin
ii. Ledamot 3 – för en tid på 2 år (Utgår om beslut enligt punkt 8 bifalles)
iii. Ledamot 6 – fyllnadsval för en tid om 1 år.
Valberedningens förslag Pelle Lennander
iv. Ledamot 8 – för en tid på 1 år (Utgår om beslut enligt punkt 8 bifalles)
c. 2 revisorer för en tid av 1 år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
i. Revisor – Valberedningens förslag Lena Larsson
ii. Revisor – Valberedningens förslag Anna Landström
d. Ledamöter i valberedningen för en tid på 1 år, var av en skall utses som ordförande.
Valberedningens ledamöter väljs på årsmötet
i. Valberedning ordförande –
ii. Valberedning ledamot –
iii. Valberedning ledamot –

10.Ombud till andra organisationer mm som Gyda har rätt att ha representanter i
11.Fråga om beslut för upplösning av föreningen enligt Stadgar 1 kapitlet § 9
12.Mötets avslutande
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