2021-01-13

Kallelse till Årsmöte den 31 januari!
Hej alla medlemmar!
Kallelse till årsmötet söndagen 31 januari klockan 13.00 som kommer att genomföras som ett
videomöte via Teams. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp ca 2 veckor före mötet på
www.halliwick.se
Anmälan görs till styrelse@halliwick.se genom att ni lämnar er mailadress, namn och telefonnummer
senast den 17/1.
Då vi vill att så många som möjligt ska kunna delta samt få ett lyckat möte har vi tagit hjälp av Peter
Melander från RF-SISU som kommer att erbjuda 2 utbildningstillfällen för att lära känna Teams.
Aktivitet

Datum

Kommentar
•

1:a utbildningstillfället 19 jan kl 18.30 inför årsmöte
19.30
•
•
2:a utbildningstillfället 24 jan kl 12.00 –
inför årsmöte
13.00
•

Anmälningar lämnas senast 14/1 till
peter.melander@rfsisu.se med namn,
mailadress samt telefonnummer
Peter Skickar ut länk någon dag innan
Anmälningar lämnas senast 14/1 till
peter.melander@rfsisu.se med namn,
mailadress samt telefonnummer
Peter Skickar ut länk någon dag innan

Om ni har frågor eller funderingar kring detta går det bra att kontakta
Peter Melander på tel. 076-145 26 75.
Checklista för ett lyckat digitalt möte
• Anslut i tid
• Välj en plats där du kan vara ostörd
• Bra ljudutrustning, hörlurar med mikrofon
• Testa ljudet, innan
• Placera gärna laptopen (kameran) lite högre än normalt
• Undvik starka ljuskällor (fönster, lampor) bakom dig
• Notera agenda och mötesstruktur • Håll mötesdisciplin
• Vi lär av andra och lär varandra!
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DAGORDNING
•

Årsmötets öppnande

•

Fastställande av röstlängd

•

Val av ordförande och sekreterare för mötet

•

Val av protokolljusterare och rösträknare

•

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

•

Fastställande av dagordning

•

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

•

Föredragning av resultat- och balansräkning

•

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

•

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•

Fastställande av medlemsavgifter

•

Fastställande av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår

•

Motioner

•

Val av
•

Föreningens ordförande (för en tid av 2 år)

•

Ledamöter (för en tid av 2 år)

•

3 revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

•

4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ska utses till ordförande

•

Övriga frågor som anmälts under punkt 6

•

Avslutning

