FUB Halmstad-Hylte
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE:
Medlemmarna i FUB Halmstad-Hylte kallas till årsmöte.
Onsdagen den 9 mars 2016 klockan 18.00 – cirka 21.00
på Husknuten, Nässjögatan 10 i Halmstad.
Årsmötesförhandlingar.
Föreningen bjuder på fika (räk- eller köttbullsmacka).
Underhållning: Familjen Bengt-Göte Bengtsson, Ingela Karlsson och
Frida Broo framför ett visprogram.
Anmälan: Alla är välkomna till årsmötesförhandlingarna, men vill du
ha fika måste du senast den 3 mars anmäla att du kommer – på telefon
035-152274 eller fub.halmstad@telia.com.
Välkommen!
Cecilia Kristensen, ordförande.
Dan Öjvind Gasstorp, sekreterare.

Eventuell upplösning av föreningen:
Vid förra årsmötet var det ingen som ville vara med i valberedningen.
Styrelsen har heller inte kunnat finna några som vill förbereda valen
av styrelse och andra förtroendeuppdrag 2016.
Flera av dem som nu sitter i styrelsen har avsagt sig omval. Ytterligare
någon har bett att få sluta, trots att han är vald också för 2016.
Skulle det före eller på årsmötet inte anmäla sig tillräckligt många för
att kunna hålla igång verksamheten föreslår den avgående styrelsen
att verksamheten läggs vilande och att årsmötet tar ett första beslut
om upplösning av föreningen.
Hur en upplösning av föreningen går till framgår av utdrag ur
stadgarna här nedanför:
10§ UPPLÖSNING
Beslut om upplösning av lokalförening fordrar 2/3-dels majoritet av avgivna
röster vid två på varandra följande årsmöten. Mellan årsmötena ska det gå
minst 12 månader.
Vart och ett av dessa beslut ska senast inom en månad anmälas till
länsförbundets och riksförbundets styrelse genom att skicka in
protokollsutdrag.
Vid föreningens upplösning tillfaller tillgångarna länsförbundet.

FUB Halmstad-Hylte

Förslag till föredragningslista vid årsmötet 2016-03-09:
1.
2.
3.
4.

Mötets öppnande.
Fastställande av föredragningslista.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av
a) ordförande för mötet,
b) sekreterare för mötet.
5. Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte ordföranden justera
protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2015.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Verksamhetsplan 2016 - 17.
10. Val av styrelse a) ordförande (för ett år)
b) ledamöter (för två år)
c) suppleanter (för ett år).
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant (för ett år).
12. Fråga om Klippansektionen Guldfiskarnas formella status och eventuellt
val av kontaktperson och ansvarig.
13. Val av valberedning.
14. Val av ombud och ersättare till Länsförbundets ombudsmöte.
15. Fastställande av medlemsavgifter.
16. Arvoden (telefon- och datorersättningar) och reseersättningar.
17. Förslag om att föreningen läggs vilande/upplöses.
18. Motioner.
19. Vid mötet väckta frågor.
20. Avslutning.

