Kallelse till årsmöte 2020 i Arninge Företagarförening
På grund av pågående Corona-pandemi och de föreskrifter och rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gett, kommer årsmöte 2020 inte genomföras i
traditionell form med ett fysiskt möte. I stället kommer årsmötet att vara digital och frågorna
på dagordningen hanteras på följande sätt.
På Arninge företagarförenings hemsida ( https://arninge.com/arsmote-2020/ ) hittar du alla
beslutsunderlagen, exempelvis årsmötesprotokoll från 2019, styrelseprotokoll,
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport m.m. Varje punkt på dagordningen som har ett
tillhörande beslutsunderlag är markerad med texten Bilaga!
Kallelsen skickas ut vecka 21 och därefter har du fram till den 4 juni på dig att ställa frågor,
komma med synpunkter eller lägga egna förslag. Om det inkommer frågor, synpunkter eller
förslag som innebär att de förslag till beslut som styrelsen, revisorerna eller valberedningen
har lagt fram, så kommer beslutsunderlagen att justeras och läggas ut på hemsidan. Den 12
juni räknas som beslutsdatum för årsmötet, vilket kommer att framgå av årsmötesprotokollet
som efter justering läggs ut på hemsidan.
Eventuella frågor, synpunkter eller egna förslag mejlas senast 2 juni till någon av följande:
-

Janne Rundström, ordförande; jan.rundstrom@jrf.se
Anders Stark, kassör; anders.stark@getel.se
Jan Dahlström, sekreterare; jan.dahlstrom@riksarkivet.se

Om det skulle dyka upp en fråga som enligt stadgarna eller styrelsens bedömning kräver
omröstning, så kommer styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma tidigt i höst då
förhoppningsvis restriktionerna för Covid-19-epidemin har lättat.

Tid:

Fredagen 12 juni 2020

Plats:

arninge.com

§1

Val av ordförande och sekreterare för m(Jan)ötet; Bilaga 1 (Jan D)

§2

Fastställande av röstlängd; Bilaga 1 (Jan D)

§3

Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet; Bilaga 1 (Jan D)

§4

Fastställande av föredragningslista/dagordning; Bilaga 1 (Jan D)

§5

Ekonomisk rapport; Bilaga 2 (Anders)

§6

Verksamhetsberättelse; Bilaga 3 (Janne R)

§7

Revisorerna berättelse; Bilaga 4 (Anders)

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen; Bilaga 5 (Anders)

§9

Fastställande av arvoden inom Styrelsen; Bilaga 5 (Anders)

§ 10

Fastställande av årsavgift; Bilaga 5 (Anders)

§ 11

Val av styrelseordförande; Bilaga 6 (Cissi)

§ 12

Val av ledamöter och suppleanter; Bilaga 6 (Cissi)

§ 13

Val av revisor; Bilaga 6 (Cissi)

§ 14

Val av två medlemmar som utgör valberedningen; Bilaga 7 (Lasse)

§ 15

Övriga frågor

§ 16

Mötet avslutas

Välkommen att delta önskar
Styrelsen

