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Kallelse till uppskjutet årsmöte Fredens Hus Göteborg, lörd. den 26 sept. kl.
13.00 Viktoriahuset, Linnégatan 21, tredje vån. rum 304, Göteborg.
En kallelse utgick den 15 februari till årsmöte den 29 mars. Detta uppsköts till
hösten pga pandemin Covid-19. Handlingar hann skickas ut till medlemmarna.
Nu bifogas handlingar som skiljer sig vad gäller en motion om stadgeförändring. Denna dras tillbaka. Orsaken är att Fredens Hus Uppsala haft årsmöte (online) och då inte antagit stadgeförändring. Däremot meddelar ordföranden, Tomas Grönberg, att de beslutat fortsätta planering för filial i Göteborg och på
Gotland. Frågan blir således uppskjuten till nästa år men samtalen med Uppsala
återupptas.
Talare: Innan årsmötesförhandlingarna samtalar vi med vice ordföranden Jonas
Pertoft, Fredens Hus Uppsala, om samarbete där vi planerar för att bli filial till
riksorganisationen. Vi behåller vårt organisationsnummer.
Bilaga 1 Vår stadga oförändrad. Bilaga 2. Föreningen Fredens Hus’ stadg (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

§7

Revisionsberättelse
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§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 30 augusti 2020

Styrelsen genom Karin Utas Carlsson, ordförande
k.utas.carlsson@gmail.com
076 030 8600

