Officerkassan I 5

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmar i Officerskassan I 5 kallas härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2018.
Årsmötet genomförs fredagen den 24/5 2019 klockan 18:00 hos Odd Fellow, Postgränd 10A (innergården),
Östersund. Föreningen bjuder mötesdeltagare på middag efter mötet. Efter middagen är baren öppen till 23.
Dagordning enligt föreningens stadgar som tillsammans med årsmöteshandlingar anslås på föreningens
hemsida www.faltjagarna.se senast 12/5 2019.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 10/5 2019. Dessa skickas per e-post till offkassan@faltjagarna.se
eller per papperspost till: Officerskassan I 5, Box 54, 831 21 Östersund.
OBS!!! Till någon av ovanstående adresser anmäls även om du vill äta middagen efter mötet.
Det finns numera möjlighet att delta vid årsmöte på distans.
3.10 Utövande av rösträttRösträtt kan utövas av en samling medlemmar på annan plats som ansluter till möte
på tekniskt hjälpmedel som styrelsen anger i kallelse till möte. Samlingsplats skall föranmälas till styrelsen och
deltagande skall ske under möteslika former. Samling äger ej rösträtt gällande föreningens upphörande eller
framförande av fullmakt.
Samling skall vara minst 3 medlemmar och avståndet överstiga 10 mil från i kallelsen angiven plats.
Anmäl intresse att hålla möte på annan plats till offkassan@faltjagarna.se. För varje mötesdeltagare
subventioneras middag med 500kr. Platser för distansmöten anslås 12/5 2019.

Angående fullmakt
Varje mötesdeltagare får via fullmakt utöva rösträtt för max tre (3) andra medlemmar. För att fullmakten skall
vara giltig skall den vara utställd på en namngiven person som deltager vid mötet. Tag kontakt med den du
avser ställa ut fullmakten på för att säkerställa:
Att han/hon kommer att deltaga vid årsmötet, Att han/hon ej har lovat att företräda mer än 3 andra
medlemmar, Att mottagaren är medveten om din vilja vid fattande av beslut.
Skicka fullmakten, underskriven, till den som skall föra din talan vid årsmötet. Fullmakter via mail, sms eller
muntligen via telefon godtages ej.

FULLMAKT

Fullmakt för __________________________________________________
att föra min talan och utöva min rösträtt vid Officerskassan I 5:s årsmöte för verksamhetsåret 2018.

____________________
Ort och datum

__________________________ ____________________________
Namnteckning
Namnförtydligande

Fullmakten skall medföras till årsmötet och visas upp
vid fastställande av röstlängd samt kontroll av mötets
2019-05-24
beslutsmässighet.

DAGORDNING

Officerkassan I 5

Dagordning för Officerskassan I 5 årsmöte verksamhetsåret 2018
Plats: Odd Fellows, Östersund, Tid: 2019-05-24, 18:00
§1

Årsmötets öppnande

§2

Fastställande av röstlängd

§3

Fråga om mötet stadgeenliga utlysande

§4

Fastställande av dagordning

§5

Val av ordförande och sekreterare för mötet

§6

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden
skall justera protokollet

§7

Kontroll av mötets beslutsmässighet

§8

Föredragning av protokoll från senaste ordinarie möte

§9

Föredragning av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018

§10

Föredragning av förvaltningsberättelse för Officerskassan och
Stipendiefonden för räkenskapsåret 2018

§11

Föredragning av revisionsberättelse för Officerskassan och
Stipendiefonden för räkenskapsåret 2018

§12

Frågan om:
- Fastställande av resultat och balansräkning samt för räkenskapsåret 2018
- Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018

§13

Beslut om budget samt eventuell ändring av årsavgiften för Officerskassan

§14

Val av styrelsemedlemmar för Officerskassan
Ordförande för en period om två år: - Mandattiden utgår för Stefan Fredriksson.
Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Peter Wilhelmsson.
Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Patrik Modin.

§15

Val av två revisorer med personliga suppleanter för löpande räkenskapsår.

§16

Val av valberedning

§ 17

Behandling av inkomna motioner

§18

Mötet avslutas

Efter årsmötet ges en kort presentation om höstens resa till Monte Cassino

