Kallelse till föreningsstämma i Föreningen Aktiva Seniorer i Skövde
Medlemmarna i Föreningen Aktiva Seniorer i Skövde (”FAS”) kallas till föreningsstämma
tisdagen den 9 mars 2021.
Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om
undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att föreningsstämman ska genomföras
utan fysisk närvaro genom att medlemmar utövar sin rösträtt endast genom poströstning.
Information om de av föreningsstämman fattade besluten offentliggörs den 9 mars 2021, så
snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt. Se vidare information nedan under
rubriken ”Poströstning”. Vi hoppas givetvis att många av er kommer att ta tillfället att lämna
era synpunkter på våra förslag till beslut. Om inga poströster inkommer innebär det att man
godkänt samtliga beslutsunderlag.
Motioner
Motioner till föreningsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 23 februari.
Anmälan
Medlemmar som önskar delta i föreningsstämman ska dels ha betalat 2020 års medlemsavgift,
vilken gäller även i år, samt för nya medlemmar 2021 års avgift, då poströstningsformuläret
avges, dels anmäla sig till FAS genom att avge sin poströst i enlighet med anvisning nedan, så
att den är FAS tillhanda senast söndagen den 7 mars 2021.
Poströstning
Medlemmar utövar sin rösträtt vid föreningsstämman enbart genom poströstning. För
poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på FAS hemsida
https://skovde.aktivaseniorer.com fr o m den 25 februari. Det ifyllda poströstningsformuläret
gäller som anmälan till föreningsstämman, och ingen separat anmälan därutöver ska göras.
Det ifyllda formuläret måste vara FAS tillhanda senast söndagen den 7 mars 2021. Formuläret
kan skickas med e-post till postrostning.skovdeas@gmail.com eller med post till: Aktiva
Seniorer, c/o Medborgarskolan, Södra Trängallen 2A, 541 46 Skövde. Ytterligare anvisningar
framgår av poströstningsformuläret. För frågor om föreningsstämman kontakta ordföranden
Lilian Nilsson, 070-3400966 eller ordforande.skovdeas@gmail.com.
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stämman öppnas
Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justerare att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd
Anmälan av övriga frågor
Fråga om föreningsstämman är utlyst i stadgeenlig ordning
Fastställande av dagordning

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
9. Revisionsberättelsen
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Disposition av överskott eller täckande av underskott
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Verksamhetsåret 2021
a. verksamhetsplan
b. budget 2021
c. fastställande av medlemsavgift för 2022
14. Behandling av inkomna motioner och förslag från styrelsen
15. Val av styrelse för verksamhetsåret:
a. ordförande på ett år
b. val av vice ordförande
c. ledamöter på två år
16. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år
17. Val av valberedning på ett år
18. Behandling av övriga frågor
19. Fastställande av tid och plats där protokollet hålls tillgängligt
20. Stämman avslutas
Handlingar
De handlingar som ska hållas tillgängliga och framläggas på föreningsstämman kommer
att finnas tillgängliga på https://skovde.aktivaseniorer.com samt på Medborgarskolan,
Södra Trängallén 2 A, 541 46, Skövde.
Skövde i februari 2021
Föreningen Aktiva Seniorer i Skövde
Styrelsen

