
Dagordning Lindy Dancing Teams årsmöte 2012-03-18

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

(Första utlysning var i nyhetsbrev utskickat till samtliga medlemmar med e-post  
2012-02-18, som också varit tillgängligt via hemsidan sedan dess.)

3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt 

rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste 

verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av

a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av två år
(Thomas Nilssons mandatperiod går ut)

b) föreningens kassör för en tid av två år
(Johnnie Silfverhielm har ett år kvar på sin mandatperiod, inget val)

c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
(Ulla-Maj Wester och Mats Gladh har ett år kvar på sin mandattid. Val till två  
poster på två år då mandattiden har gått ut för Carina Andersson och Jan Erik  
Andersson)

d) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
(Val till två poster då suppleanternas, Peter Lantz och Madeleine Crusefalk,  
mandatperiod är ett år)

e) två revisorer för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter delta
(Val varje år då revisorer väljs på ett år, Monica Weimer och Ann-Kristin  
Eriksson har varit sedan föreningens start)

f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara 
sammankallande

12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem.
(Inga att behandla.)

13. Övriga frågor


	Dagordning Lindy Dancing Teams årsmöte 2012-03-18

