Kallelse till årsmöte för Höjeådalens Intresseförening
3:e maj, 2022, kl 18.00 -ca 18:45, sedan möte med politiker (19-20:30)
Lokal: Polhemskolan, Trollebergsvägen 41, Lund
Efter årsmötesformalia håller vi ett möte med politiker, föreningens medlemmar och allmänheten. Syftet är
att föra ett samtal om Höjeådalens framtid så att alla kan få förståelse för varandras visioner och idéer.
DAGORDNING
Vid Höjeådalens intresseförenings föreningsstämma den 3 maj 2022
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Föreningsstämmans öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare (utses även som rösträknare).
Mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av föredragningslistan
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.

Fastställande av medlemsavgifter. Styrelsens förslag: 100kr/år.

11.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

12.

Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna
(motioner).

13.

Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) minst 1 suppleant i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av ett år.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande.

14.

Övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan
avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i
kallelsen till mötet.

15.

Föreningsstämmans avslutande

Motioner från medlemmar ska vara inkomna till hojeadalen@gmail.com senast den 12:e april 2022.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas med epost till medlemmar samt är tillgängliga en vecka innan mötet på
föreningens hemsida www.hojeadalen.se

