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Information med anledning av coronaviruset
Som ett led i strävan att minimera risken för spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat
att 2021 års årsmöte ska hållas som ett digitalt möte. För att kunna delta på mötet ska
medlemmen anmäla sitt intresse att deltaga på årsmötet via mejl till kansli@huddingeais.se
senast den 19 april 2021. Medlemmen kommer därefter att få en länk för att delta i mötet där
vi också kommer att beskriva hur du ska gå tillväga.
Frågorna på stämman kommer att koncentreras till ärenden på dagordningen och andra
upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt stadgarna, och årsmötet kommer att i
möjligaste mån minimeras i tid utan att inskränka på medlemmarnas rättigheter.

Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val två justeringsmän, som jämte mötesordföranden ska justera mötesprotokollet,
samt vid behov vara rösträknare.
Behandling av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Behandling av verksamhetsinriktning för den kommande perioden, styrelsens förslag
och motioner.
a) Verksamhetsinriktning
b) Styrelsens förslag
c) Motioner

10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
11. Val av styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
12. Val av antal styrelseledamöter (förutom ordföranden).
13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
15. Val av ordförande och minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
16. Eventuella övriga frågor (frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om ärendet inte
finns med på dagordningen för årsmötet).
17. Information om kommande tävlingar, prisutdelning, glasdroppar m.m.
18. Årsmötet avslutas.

_________________________

Valberedningens förslag till styrelseordförande, antal styrelseledamöter,
styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter kommer att offentliggöras i god
tid före årsmötet via Huddinge AIS hemsida.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt eventuella förslag och motioner
från styrelsen kommer att finnas tillgängliga på Huddinge AIS kansli i god tid före
årsmötet via Huddinge AIS hemsida.
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