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ÅRSMÖTE   för   Vän   i   Umeå   15   mars   2020    kl.   18-20  
Plats:   KFUMs   lokaler,   Umeå  

Dagordning  

1) Mötets   öppnande.  

2) Inledning   med   presenta�on   av   deltagare   och   återblick   på   2019   

3) Val   av   mötesordförande.  

4) Val   av   mötessekreterare.  

5) Val   av   protokolljusterare   och   rösträknare.   

6) Fastställande   av   röstlängd.  

7) Fråga   om   mötet   har   utlysts   på   rä�   sä�.  

a) enligt   stadgar   ska   kallelse   finnas   på   hemsidan   minst   4   veckor   före   årsmötet  

8) Fastställande   av   dagordning.   

9) a)   Styrelsens   verksamhetsberä�else   för   det   senaste   verksamhetsåret.  

-   effektmål   med   uppföljning   och   åtgärder   (Staffan   m.fl.)  

-   redovisning   av   särskilda   uppdrag   från   årsmötet   2019   (Staffan)  

                  b)   Styrelsens   ekonomiska   berä�else   (balans-   och   resultaträkning)   (Eva   och   Elinn)  

10) Revisionsberä�elsen   för   verksamhetsåret   

11) Fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   för   den   �d   revisionen   avser.  

FIKA   paus  

12) Fastställande   av   medlemsavgi�er   eller   a�   avgi�   inte   krävs.  

- se   förslag   från   styrelsen   (bilaga   1   �ll   denna   agenda)  

13) Behandling   av   styrelsens   förslag   och   inkomna   mo�oner  

a) Inga   inkomna   mo�oner  



 

-  

14) Fastställande   av   verksamhetsplan   och   behandling   av   budget   för   det   kommande  

verksamhets/räkenskapsåret  

a)   Informa�on   om   IOP-avtalet   med   Umeå   kommun   (Staffan   N   och   Ahmet   Gumuscu)  

b)   Informa�on   om   större   projektansökningar   2020    (Åsa   N)  

c) Medlemskap   i   Arbetsgivaralliansen   (Bransch   Idéburna   organisa�oner)  

d) Förslag   verksamhetsplan   och   budget   

15) Val   av   ordförande   (för   en   �d   av   1   år).  

16) Val   av   övriga   styrelseledamöter   (för   en   �d   av   1   år   eller   2   år).  

17) Val   av   revisor/er   samt   ersä�are   (för   en   �d   av   1   år).   

18) Val   av   programgrupp   (�ll   styrelsens   förfogande   och   enligt   uppdrag)  

19) Val   av   valberedning   (för   en   �d   av   1   år).  

20) Informa�on   :  

-   Kons�tuerande   möte   direkt   e�er   årsmöte   (se   särskild   agenda)  

-   Andra   arrangemang   

21) Övriga   frågor.  

22) Avslut   



 

Bilaga   1  

 

Styrelsens   förslag   �ll   medlemsavgi�er   2020  

Det   är   kostnadsfri�   medlemskap   men   vi   informerar   våra   medlemmar   om   en   frivillig  

medlemsavgi�.    Som   frivillig   avgi�   rekommenderar   vi:  

Per   person   150   kronor   och   uppåt  

För   familjer   350   kronor   och   uppåt  

För   företag   3000   kronor   och   uppåt  

 

 

 


