Stockholm den 3 april 2017
Kallelse årsmöte
Hertha Hillfons Vänner, ideell förening kallar härmed alla medlemmar
till årsmöte.
Plats
Kungl. Konsthögskolans lokal, Hus 28 (vid vattnet),
Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen
Tid Onsdag 19 april 2017 kl 19.00. Dörrar öppnas 18.45.
Program
1. Kl. 19.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar
(se agenda nedan) inklusive antagande av justerade stadgar.
Därefter vandrar vi över till vår lokal, Hertha Hillfon c/o Skeppsholmen,
Svensksundsvägen 21.
2. Calle Forsberg visar och berättar om invigningsutställningen.
Förslag till reviderade stadgar kommer att finnas på föreningens
hemsida en vecka före årsmötet.
Röstberättigade medlemmar
Alla som betalt medlemsavgift under tiden fr.o.m. oktober 2016 fram
till fyra veckor före årsmötet 2017, är röstberättigade på detta årsmöte.
(Nya och blivande medlemmar är välkomna att besöka mötet.)
Om du ännu inte betalt medlemsavgiften för 2017 är du välkommen
att göra det. Ditt stöd är viktigt för vårt fortsatta arbete. Förutom att
stötta vårt arbete och möjliggöra inköp av Hertha Hillfons konst
till vår samling, innebär medlemskapet för dig bl.a. rabatt på inträde
och årskort samt att vi ordnar flera medlemsarrangemang framöver.
Varmt välkommen!
Eric Sjöström
Ordförande i Hertha Hillfons Vänner ideell förening

Årsmöte 19 april 2017
Agenda
1.
2.
3.

Årsmötet öppnas
Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Val av mötesfunktionärer
(ordförande, sekreterare samt 2 protokollsjusterare)
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av verksamhets- och revisionsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av budget
8. Fastställande av medlemsavgift för kommande
verksamhetsår
9. Beslut om arvode för styrelse och revisorer
10. Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt
väckta motioner
- Slutgiltigt antagande av revidering av stadgarna
Stadgarna har redan antagits i en första omgång vid förra
årsmötet 2016-04-27
11. Val av styrelseledamöter. Ojämna år väljs ordförande
och sekreterare för en mandatperiod om två (2) år.
(Vice ordf och kassör väljs jämna år)
Övriga ordinarie ledamöter väljs varje år för en period
om ett (1) år
- Val av ordförande (två år)
- Val av sekreterare (två år)
- Val av övriga ordinarie styrelseledamöter (ett år)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (ett år)
(Valberedning väljs ej i år då deras mandatperiod är två år.)
13. Årsmötet avslutas

