Extra årsmöte 2021-03-16

Välkommen till extra årsmöte 2021
Tisdag 16 mars 19.00
Vid ordinarie årsmöte kunde inte val av styrelse avslutas då det uppkom en situation där
antalet ledamöter blev för få jämfört med det antal som SUF stadgar stipulerar. Mötet
avslutades i förtid för att valberedningen skulle återuppta sitt arbete. Beslut om nytt möte
fattades av årsmötet.
I den här kallelsen bifogar vi:
•
•
•
•

Dagordning för möte
Valberedningens förslag
Formell avgång Anna Alm ur valberedningen
Utdrag ur revisorernas berättelse

Årsmötesprotokoll är än inte justerat och det kan du få på begäran eller när du anmäler dig
till det extra årsmötet.
Anmälan sker till Annette Westerberg (nuvarande ordförande) på annette@vreta-gard.se.
Ange också ditt mobilnummer. Efter anmälan får du en länk till mötet (Microsoft Teams).
Du kan också höra av dig till styrelsen om du undrar över något.
Tel. nr till Annette är 070-683 36 03. Övriga finner du på SF:s sida eller senaste SUF-bladet.
Har du synpunkter eller övriga frågor är det bra om du hör av dig med dem innan mötet.
För att i möjligast mån nu få till bra beslut på detta extra-insatta årsmötet.
Med vänlig hälsning,
Styrelsen i Stockholm-Uppsala Fåravelsförening

1

Extra årsmöte 2021-03-16

Dagordning för årsmötet
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:
1. val av ordförande och vice ordförande för årsmötet
2. fastställande av röstlängd
3. anmälan av styrelsen av protokollförare
4. val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
5. fråga om årsmötet behörigen utlysts
6. årsredovisning (förvaltningsberättelse och bokslut)
7. revisorernas berättelse
8. fastställande av balansräkning
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. beslut om föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
11. bestämmande av ersättning till styrelse och revisorer
12. beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
13. val av styrelsens ordförande
14. val av styrelsens sekreterare
15. val av styrelsens kassör
16. val av ledamöter och suppleanter
17. val av revisorer och suppleanter
18. val för tiden till dess nästa ordinarie årsmöte hållits av valnämnd om tre ledamöter
19. val av fullmäktige och suppleanter i nämnd ordning till riksstämma
20. anmälan av plan och budget för årets verksamhet
21. ärenden som av styrelsen, medlem eller SF lämnats till årsmötet
22. Avslut av mötet
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Utdrag ur stadgar:
§8 Styrelsen
Föreningens angelägenheter förvaltas av en styrelse om lägst fem ledamöter, med lägst två
suppleanter eller högst sju ledamöter med högst tre suppleanter. Ledamöter och en/två
suppleanter utses av årsmöte och väljs för tiden till dess ordinarie årsmöte hållits andra året
efter valet. Ytterligare en suppleant utses av årsmöte och väljes för tiden till dess ordinarie
årsmöte hållits året efter valet. Vid val av suppleanter skall anges i vilken ordning de skall
tjänstgöra. Årligen avgår halva antalet ledamöter jämte suppleanter eller vid udda tal ena
året det, som är närmast lägre, och andra året det, som är närmast högre än hälften.
Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande och utbildningsansvarig.
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