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ÅRSMÖTE för Vän i Umeå sön 20 mars 2022  kl. 18.30

Plats: KFUM, Järnvägsallén 20

Digitalt deltagande: https://us02web.zoom.us/j/87241111674

Dagordning

1) Mötets öppnande.

2) Inledning med presentation av deltagare (närvaro) och ev roll i föreningen  (närvarolista)

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 rätt sätt.

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

8) Fastställande av dagordning.

9) a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret -

- Verksamhetsberättelse 2021  samt Utvärdering effektmål IOP (2021) - bilaga 1 o 2

b) Ekonomisk förvaltningsberättelse samt balans- och resultaträkning - bilaga 3a, 3b

10) Revisionsberättelsen för verksamhetsåret

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021 (den tid revisionen avser).

Paus för fika och övrig information

- Information och samtal med Jorunn Larsson, Rotary

- Umeå kommuns läge och beredskap utifrån flyktingsituationen  Tomas Wensström

https://us02web.zoom.us/j/87241111674


12) Fastställande av medlemsavgifter eller att avgift inte krävs.

Styrelsens förslag till medlemsavgifter 2021

Det är kostnadsfritt medlemskap men vi informerar våra medlemmar om en frivillig

medlemsavgift.  Som frivillig avgift rekommenderar vi 150 kronor  och uppåt

13) Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

a) Medlemskap i Svenska Korpen, bilaga 4

b) reviderade stadgar (beslutas för andra gången) bilaga 5

c) inkomna motioner - det har inte kommit några motioner

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

verksamhets/räkenskapsåret  .

a) Information om några frågor

b) Förslag verksamhetsplan och budget . bilaga  6 o 7

15) Valberedningens förslag bilaga 8

Val av ordförande (för en tid av 1 år),

16) Val av övriga styrelseledamöter (för en tid av 1 år eller 2 år)

Information om ledamöter som är valda för ett år till

17) Val av revisor/er samt ersättare (för en tid av 1 år).

18) Val av valberedning (för en tid av 1 år).

19) Information :

- Konstituerande möte direkt efter årsmöte (se särskild agenda)

- Andra arrangemang

20) Övriga frågor.

21) Tack

22) Avslut


