Styrelsens förslag till ändring av § 10.4 i föreningens
stadgar
Nuvarande lydelse:
10.4





Kallelse

Med kallelse till årsmöte skall bifogas:
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk redovisning
Valberedningens förslag
Eventuella motioner från medlemmar och förslag från
styrelsen

Förslag till ny lydelse:
10.4

ÖSSEBY
HEMBYGDSFÖRENING

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
valberedningens förslag samt eventuella motioner
från medlemmar och förslag från styrelsen skall finnas
tillgängliga för medlemmar senast 7 dagar före årsmöte.

Motivering: Förslaget är föranlett av ökade porto- och tryckkostnader samt att handlingarna numera kan göras enkelt tillgängliga digitalt. I övrigt innebär förslaget ingen ändring vad
gäller kallelsen, som enligt stadgarna även fortsättningsvis ska
tillställas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

Össeby Hembygdsförening håller Årsmöte
söndagen den 30 augusti 2020 kl 13.00
utomhus vid Kvarnstugan och kvarnen i Brottby
(i händelse av regn i magasinet i Ösby).

Program
Underhållning av Kjell Husbergs sommarkvartett.
Var och en medtar eget fika.
Årsmötesförhandlingar.
Hjärtligt Välkommen!

Bifogas enligt föreningens stadgar: Dagordning, verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning, valberedningens förslag samt styrelsens förslag till
stadgeändring. Verksamhetsplan med budget utdelas på årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas
enligt Össeby hembygdsförenings stadgar:
1.

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

2.
·
·
·

Val av årsmötesfunktionärer
mötesordförande
mötessekreterare
två protokolljusterare

3.

Godkännande av dagordning

4.
·
·
·
·
·

Årsredovisning
verksamhetsberättelse
bokslut
fastställande av resultat och balansräkning
föredragning av revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

5.
·
·

Val av:
ordförande för nästkommande verksamhetsår
ordinarie styrelseledamöter och suppleanter för de två nästkommande verksamhetsåren
två revisorer och en suppleant för dessa
valberedning om högst tre ledamöter, varav en sammankallande

·
·
6.

Behandling av inkommande motioner från medlemmar och
styrelsens förslag (se sista sidan i detta blad)

7.

Fastställande av avgifter till föreningen för 2021 (styrelsen
föreslår oförändrad medlemsavgift 150 kr per person)

8.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för minst det
nästkommande räkenskapsåret.

Fråga utöver dem som återfinnes på det av styrelsen upprättade
förslag till dagordning får diskuteras av årsmötet om tre fjärdedelar av de röstberättigade så beslutar. Beslut får ej fattas i sådana
frågor.

Detta är en enhällig valberednings förslag till årsmötet 2020.08.30:
ÅRSMÖTESPRESIDIUM:
Årsmötesordförande: Ella Geiborg-Öhlin, Angarn
Årsmötessekreterare: förslag lämnas på mötet
FÖRENINGSSTYRELSE:
Styrelseordförande: Börje Sjöman, Össeby, förslag på omval, 1 år
Ledamot: Carl Spetz, Össeby, förslag på omval, 2 år
Ledamot: Elisabeth Ivarsson, Vallentuna, förslag på omval, 2 år (föreslås till
sekreterare)
Ledamot: Åse Lindholm, Kårsta, förslag på omval, 2 år (föreslås till kassör)
Suppleant: Susanne Lilja, Össeby, förslag på omval, 2 år
Suppleant: Ris Peter Larsson, Garn, förslag på omval, 2 år
Suppleant: Elisabeth Blomdin, Össeby, förslag på omval 2 år
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER:
Ordinarie revisor: Åke Uddén, Vada, förslag på omval, 1 år
Ordinarie revisor: Ingemar Ramström, Angarn, förslag på omval, 1 år
Revisorssuppleant: Monica Husberg, Kårsta, förslag på omval, 1 år
Kvar 1 år på mandatperioden valda på årsmötet 2018:
Ledamot: Hans-Georg Wallentinus, Össeby (föreslås till vice ordförande)
Ledamot: Robert Einebrant, Össeby
Ledamot: Marianne Zeldenrust Dahlbeck, Garn
Suppleant: Anne Spetz, Össeby
Suppleant: Hans Bjurner, Kårsta
Suppleant: Anna Mölgård, Angarn
Suppleanterna är inte personliga och träder in att tjänstgöra i den ordning
årsmötet valt dem.
Arvoden: Valberedningen lämnar inte något förslag på arvoden, men vill
tydliggöra att det är angeläget att styrelsen är mycket generös mot
föreningens hårt arbetande ideella funktionärer!
MVH, Mattias Andersson (sammankallande) 08-/070-51171081,
Edith Arbjörk 073-1546976 eller 070-1174165, Bengt Dahlbeck 0851241071 eller 070-4912344.

