Officerskassan I 5

2021-05-23

DAGORDNING
Dagordning för Officerskassan I 5 årsmöte verksamhetsåret 2020
Plats: IUC Z-Group, Östersund, och Online via Teams
Tid: 2021-05-28, 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 2020

§10

Föredragning av förvaltningsberättelse för Officerskassan och Stipendiefonden
för räkenskapsåret 2020

§11

Föredragning av revisionsberättelse för Officerskassan och Stipendiefonden för
räkenskapsåret 2020

§12

Frågan om:
- Fastställande av resultat och balansräkning samt för räkenskapsåret 2020
- Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

§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.
Valberedningen föreslår nyval av Karl Enarsson
Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Patrik Modin.
Valberedningen föreslår nyval av Östen Bellstig
Ledamot för en period om två år: - Mandattiden utgår för Peter Wilhelmsson.
Valberedningen föreslår omval
Fyllnadsval
Ledamot och ersättare för Karl Enarsson för en period om ett år.
Valberedningen föreslår Per Löfvenberg.

§15

Val av två revisorer med personliga suppleanter för löpande räkenskapsår.
Valberedningen föreslår Lars-Linus Ekqvist som sammankallande (omval)
Varberedningen föreslår Ola Kereby (omval)
Till personlig ersättare för Lars-Linus Ekqvist föreslås Göran Ajax
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Till personlig ersättare för Ola Kereby föreslås Johan Gavelin
§ 16

Beslut nummer två för ändring av stadgarna
Vid årsmöte för verksamhetsåret 2019 fattades beslut om justering av stadgarna enligt
nedanstående punkter. För att stadgeändringen skall träda i kraft krävs beslut vid två
på varandra följande möten. Detta möte är det andra mötet för att ändra stadgarna.
Ändringen är markerad med kursiv text.
3.10

Utövande av rösträtt

Rösträtt utövas genom medlems närvaro eller av mötet godkänd fullmakt, varvid dock
närvarande medlem får företräda högst tre fullmakter.
Rösträtt 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.
3.15

Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar får göras endast om lika beslut fattas vid två på
varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte eller
medlemsmöte. Mellan dessa bägge möten skall minst en månad ha förflutit. Vid sista
mötet fordras två tredjedels majoritet (fullmakter inräknade).

§17

Behandling av inkomna motioner
Motion från Erik Bengtsson avseende tillgängliggörande av dokument.
Styrelsen bifaller med passus att maskning av namn, personnummer och eventuella
andra känsliga uppgifter kommer att ske.

§18

Mötet avslutas
Ordföranden avslutar mötet.

