Kallelse till Årsmöte
Datum:

Lördag 25:e maj 2019

14:00-16:00

Plats:

O´Learys, Västra Varvsgatan 25, Luleå

Aktiva/barn: LAKF bjuder de aktiva/barnen (inkl syskon) på bowling och glass under

pågående årsmöte
Handlingar: Årsmöteshandlingar kommer skickas ut via e-post senast den 18/5
Kontaktperson:
Anmälan:

Sari Johansson, mob: 070-679 33 75, e-post: sari@hklulea.se

För vår planering så behöver vi veta hur många som kommer. Maila
Sari Johansson. För er som vill äta i samband med mötet så bokas bord
(självkostnadspris), anmäl i så fall hur många ni är så bokar vi.

Varmt välkomna,
LAKF´s styrelse

Adress

Telefon

E-post

Plusgiro

Luleå AKF

+46706793375

styrelsen@lakf.se

5622-2102

Hedbackavägen 44
975 96 Luleå
SWEDEN

Föredragningslista:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande;
e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor.
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