Välkommen
till

Årsmöte
för

föreningen Gyllene Hjorten!
Datum: 2013-03-02
Tid: 11:00 – 15:00 (därefter medlemsmöte 15:00 - …)
Plats: Studiefrämjandets lokal Vega, Portalgatan 2, ingång A1, Uppsala
Enligt föreningens stadgar skall årsmöte hållas före mars månads utgång, och kallelse ska ske
minst 21 dagar före stämmans avhållande. Kallelsen skickas till medlemmar för 2013 och till
dem som var medlemmar under 2011 och 2012. Alla är välkomna att ta del av mötet på plats
(om inte mötet själv beslutar annat), men bara medlemmar 2013 har yttrande- och rösträtt
på mötet. Betala därför din medlemsavgift i tid innan mötet (se bifogad inbetalningsavi
för aktuella avgifter m.m.). Det här förtydligandet syftar bland annat till att undvika att ickemedlemmar uppbär förtroendeposter, vilket förekommit.
Med den här kallelsen kommer en motion från styrelsen om lokalflytt. Övriga handlingar
(verksamhetsplan, budget m.m.) kommer att finnas på föreningens hemsida senast en
vecka före årsmötet. Ta gärna del av handlingarna innan mötet och kom förberedd!
Styrelsen önskar att årsmötet respekterar sluttiden. Långa möten har inget syfte i sig, och
diskussioner i storforum med talarlista är i vår mening inte bästa sättet att avhandla intressanta
frågor. Senast kl 15:00 hoppas vi avsluta årsmötet för att kunna övergå till ett
medlemsmöte. Styrelsen vill där diskutera frågor kring lokalen. Vad vill vi ha ut av en ny
lokal? Vad gör vi med alla saker från gamla lokalen? Hur organiserar vi en flytt? Formerna
för medlemsmötet presenteras på plats.
Efter medlemsmötet föreslås kvällen övergå till samkväm på lokal; ett flertal trevliga ställen
ligger inom rimligt promenadavstånd!
Välkomna!
Styrelsen för föreningen Gyllene Hjorten 2012
Camilla Amnell, Gunilla Carlsson och Anders Fridborg

Kontakta ordförande på anders.fridborg@telia.com alt 070-6995667 vid eventuella frågor om mötet.

DAGORDNING FÖR GYLLENE HJORTENS ÅRSMÖTE 2013
1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om kallelse till stämman har skett i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet.
b) Berättelse över det gångna årets utveckling i Erborigien.
c) Styrelsens ekonomiska berättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
9. Fråga om användande av uppkommen vinst, alternativt täckande av uppkommen förlust.
10. Fråga om arvoden och andra ersättningar till ombud, styrelse och revisorer.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av ämbetsmän.
13. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
14. Val av valberedning.
15. Motioner.
a) Flytt av föreningens lokal till Uppsala
16. Fastställande av verksamhet för kommande verksamhetsår.
17. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
18. Världsfrågor.
- Inga anmälda.
19. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.
20. Övriga ärenden.
21. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt för medlemmars
granskning.
22. Stämmans avslutande.

