Stockholm 26 mars 2018

Kallelse Årsmöte 16 april 2018
Hertha Hillfons Vänner,
ideell förening kallar härmed alla medlemmar till årsmöte.
Plats
Kungl. Konsthögskolans lokal, Hus 28 (vid vattnet),
Holmamiralens torg 8, Skeppsholmen
Tid
Måndag den 16 april 2018 kl 18.00. Dörrar öppnas 17.45.
Program
1. Kl. 18.00 Föreläsare inom kulturområdet, ännu ej helt klart
2. Kl. 18.30 Sedvanliga årsmötesförhandlingar (se agenda nedan)
Röstberättigade medlemmar
Alla som betalat medlemsavgift under tiden fr.o.m. oktober 2017 fram till
fyra veckor före årsmötet 2018 är röstberättigade på detta årsmöte.
(Nya och blivande medlemmar är välkomna att besöka mötet.)
Om du ännu inte betalat medlemsavgiften för 2018 är du välkommen att
göra det. Ditt stöd är viktigt för vårt fortsatta arbete.
Förutom att stötta vårt arbete innebär medlemskapet för dig bl.a. rabatt
på inträde samt att vi ordnar flera medlemsarrangemang framöver.
Årsmöteshandlingar
Brev samt årsmöteshandlingar skickas under hand.
Varmt välkommen!
Malou Örner
Ordförande i Hertha Hillfons Vänner ideell förening

Årsmöte 16april 2018
Agenda
1. Årsmötet öppnas
2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
3. 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 samt diskussion om det ekonomiska läget
8. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
9. Beslut om arvode för styrelse och revisorer
10. Behandling av styrelsens förslag och stadgeenligt väckta motioner
11. Val av styrelseledamöter.
Jämna år väljs vice ordförande och kassör för en mandatperiod om två (2) år.
Övriga ordinarie ledamöter väljs varje år för en period om ett (1) år
- Val av ordförande då Malou Örner är t.f. ordförande
- Val av vice ordförande (två år)
- Val av kassör (två år)
- Val av övriga ordinarie styrelseledamöter (ett år)
12. Val av revisor och revisorssuppleant (ett år)
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Årsmötet avslutas

