Örgryteföreningens Års- och höstmöte 25 november 2020
Genomförs digitalt och genom poströstning på grund av coronapandemin
Dagordning
§1. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande för mötet
Mötet föreslår föreningens ordförande Titti Thorsell

§3. Val av sekreterare för mötet
Mötet föreslår föreningens sekreterare Gisela Holmström

§4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
Mötet föreslår Oscar Forsström och Hans Wikman

§5. Godkännande av kallelsen
§6. Godkännande av dagordningen
§7. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll fördes höstmötet 2019. Finns under fliken protokoll på vår webbplats

§8. Godkännande av verksamhetsberättelse för 2019
Verksamhetsberättelsen finns under fliken Verksamhetsberättelser på vår webbplats

§9. Fastställande av ekonomiskrapport
Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse för 2019 kan nås via denna länk

§10. Ansvarsfrihet för styrelsen gällande verksamhetsåret 2019
§11. Val av ledamöter till styrelsen
Valberedning: Hans Lindberg, Oscar Forsström & Jan Ekström föreslår:
Till ordinarie ledamöter:
Nyval: Carl-Åke Ahlqvist
Omval: Fredrik Blidberg
Omval: Gisela Holmström
Nyval: Ann-Marie Johansson
Omval: Willem Fock

Valberedningen föreslår följande tre suppleanter till styrelsen:
Omval: Bengt Samuelsson
Nyval: Magnus Ekblad
Nyval: Christoffer Curry

§12. Val av revisorer 2+1
Valberedningen föreslår:
Ordinarie
1. Omval: Kerstin Kullingsjö
2. Omval: Hans Wikman
Revisorsuppleant
1. Omval: Britt Rolfson
§13. Motioner från medlemmarna -Inga inkomna
§14. Förslag till stadgeändring
Nuvarande lydelse: För att bli medlem av föreningen fordras att vara kommunalt
röstberättigad och bosatt inom föreningens verksamhetsområde.
Ändras till ”Medlemskap i föreningen kan beviljas myndiga personer som är
intresserade av föreningens verksamhet och inriktning. Styrelsen meddelar bifall
eller avslag på medlemsansökan. Dess beslut kan inte överklagas”.

§15. Förslag till stadgeändring §4
Nuvarande lydelse: Varje medlem äger en röst.Vid fattande av beslut inom föreningen
och styrelsen gäller vid lika röstetal den mening som ordföranden vid sammanträdet
biträder.
Föreslagen ändring till: Varje betalande medlem äger en röst. Vid fattande av beslut
inom föreningen och styrelsen gäller vid lika röstetal den mening som
ordföranden vid sammanträdet biträder.

§16. Förslag till stadgeändring §7
Nuvarande lydelse: Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som består av
fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter, vilka samtliga väljes vid ordinarie
höstsammanträde. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, sekreterare
och kassaförvaltare.
Föreslagen ändring: ”Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, som
består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter vilka samtliga väljes vid
ordinarie höstsammanträde på ett eller två år. Styrelsen utser inom sig
ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.”

§17. Mötets avslutande

