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Den lör 15 feb. 2020 kl 22:54 skrev Karin Utas <karin.utas.carlsson@telia.com>:
Hej!
Mycket händer. Se denna kallelse till årsmöte, motion från styrelsen och verksamhetsberättelse.
Vi är tacksamma om de som inte betalat medlemsavgift (100 kr) gör detta till bankgiro 113-5193 för att stödja oss
så vi kan fortsätta, utvecklas och växa. När vi söker medel ser sponsorer på antalet medlemmar och givetvis på
planer och verksamhet. Vi utvecklar verksamheten vartefter. Seminarierna på Aktivitetshuset i Hammarkullen är
viktiga för att nå nya grupper. Har vi pengar kan vi bjuda in bra seminarieledare och föredragshållare även utöver
tisdagskvällarna. Nu har vi hjälp av ideella krafter och det är härligt men möjligheterna blir större med mer
resurser. För rösträtt på årsmötet behöver du vara medlem även i år 2020.
Vill du lägga en motion, ska den vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

Kallelse till årsmöte Fredens Hus Göteborg, sönd. den 29 mars kl. 13.00
Viktoriahuset, Linnégatan 21, tredje vån. rum 304, Göteborg.
Talare: Innan årsmötesförhandlingarna är styrelsemedlemmen Sven Åke
Bylund i Fredens Hus Uppsala inbjuden att berätta om Fredens Hus och
funderingar kring samarbete med oss om vi blir filial. Sven Åke Bylund kan
komma att ersättas av någon annan då hans närvaro ännu endast är preliminär.
En motion föreligger från styrelsen. Det gäller förslag till ändring av stadgarna
så att Fredens Hus Göteborg blir filial till Fredens Hus med säte i
Uppsala, www.fredenshus.se/forening.
Detaljer ska utformas under året. Vårt organisationsnummer behåller vi. Bilaga
1 Motion. Bilaga 2 Våra stadgar vilka föreslås revideras t o m §1. Övriga
bibehålls. Bilaga 3. Föreningen Fredens Hus’ stadgar (säte i Uppsala).
Medlem kan lägga motion (förslag) till årsmötet. Denna ska vara styrelsen
tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
Rösträtt vid årsmötet har den som är medlem i föreningen och har betalat
årsavgift. Röstning kan inte ske genom ombud.
Medlemsavgift betalas till bankgiro 113-5193. 100 kr per år för individuellt
medlemskap, 200 kr för organisationer.
Dagordning
§1

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet

§2

Mötets stadgeenliga utlysande

§3

Fastställande av röstlängd

§4

Fastställande av dagordning

§5

Verksamhetsberättelse

§6

Balans- och resultaträkning
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§7

Revisionsberättelse

§8

Beslut om ansvarsfrihet

§9

Behandling av motioner och styrelsens förslag

§10

Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår

§11

Val av ordförande på 1 år

§12

Val av minst 2 styrelseledamöter på 1 år varav en är sekreterare och en kassör

§13

Val av minst 1 styrelsesuppleant på 1 år

§14

Val av minst 1 revisor och 1 revisorssuppleant på 1 år

§15

Val av 2 medlemmar till valberedning varav en är sammankallande

§16

Verksamhetsplan och ekonomisk plan

§17

Övriga frågor

Göteborg, den 15 februari 2020

Styrelsen genom Karin Utas Carlsson, ordförande
karin.utas.carlsson@telia.com
076 030 8600

