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Årsmöte och höstmöte

Sandy Wadnor. 

Förslag till dagordning årsmötet
1  Årsmötes öppnande 
2  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
3 Fastställande av antalet röstberättigade
4.  Fastställande av dagordning
5.  Val av ordförande för mötet
6.  Val av sekreterare för mötet
7.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare
8.  Styrelsens berättelse från föregående verksamhetsår 
9.  Revisorernas berättelse från föregående verksamhetsår 
10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11.  Förslag från styrelsen och medlemmar
12.  Val av föreningsordförande
13.  Val av övriga ledamöter samt ersättare i styrelsen
14.  Val av revisorer och ersättare
15. Val av valberedning
18. Styrelsens rapport om aktuella frågor 
19. Mötet avslutas

Medlemmarna i HRF Stockholm kallas till

Slinga, skrivtolkar och teckenspråkstolkar finns. 

söndagen den 18 oktober kl 10.30-16
i Z-salen på ABF Stockholm, Sveavägen 41

(max 100 deltagare, salen rymmer 300)

10.30-11  Registrering
11-11.30 Nya verksamhetsledaren Sandy Wadnor presenterar sig
11.30-13.30 Årsmötesförhandlingar
13.30-14 Paus med enklare förtäring på plats i salen
14-15.30 Höstmötesförhandlingar

För att vi ska kunna följa myndigheternas 
rekommendationer önskar vi att du föranmäler 
dig senast fredagen den 9 oktober till  
kansli@hrfstockholm.se eller ring 08-462 24 30. 
Uppge namn, om du har några matpreferenser samt om 
du vill delta i årsmötet, höstmötet eller båda. 

För den som inte vill eller kan delta fysiskt i mötena finns 
också möjlighet att delta digitalt.  Uppge i så fall också det när 
du anmäler dig så får du mera information om detta inför mötet. 

Det finns handsprit vid ingångarna och personal ser till att 
avstånd hålls. Kom inte på mötet om du har symptom på snuva 
eller förkylning. Vi hjälps åt att skapa ett tryggt möte för alla! 

Förslag till årsmötet
Du som medlem kan lämna förslag till årsmötet per e-post 
kansli@hrfstockholm.se eller post till Malmgårdsvägen 63A, 
116 38 Stockholm senast den 4 oktober.
De förslag som lämnades in i våras och styrelsens yttrande över 
dessa kvarstår. 

Årsmöteshandlingar finns att ladda ner på vår hemsida 
www.hrfstockholm.se senast den 11 oktober. 
Meddela oss om du vill att vi skickar handlingarna per post till dig. 
Handlingarna fås också på själva mötet förstås. 

Förslag till dagordning höstmötet
1  Höstmötet öppnas 
2  Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
3 Fastställande av antalet röstberättigade
4.  Fastställande av dagordning
5.  Val av ordförande för mötet
6.  Val av sekreterare för mötet
7.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare
8.  Förslag till verksamhetsplan och budget för 2021
9.  Rapporter
11.  Övriga frågor
12.  Mötet avslutas

Höstmöteshandlingar finns att ladda ner på vår hemsida 
www.hrfstockholm.se senast den 11 oktober. 
Meddela oss om du vill att vi skickar handlingarna per post till dig. 

Välkommen!


