Visan i Sverige bjuder
in till digitalt årsmöte!
Visan i Sverige måste, som många andra föreningar i vårt
vissjungande land, ge visan ur vacker mund och anpassa oss till
rådande Coronatider. Ni är därför varmt och vårligt välkomna till
ett digitalt årsmöte söndagen den 17 maj 2020 kl. 15:00 på en
digital plattform nära er.
Vi kommer inom en snar framtid att gå ut med vilken digital tjänst ni ska
gå in/logga in på med tydliga instruktioner om hur ni gör m.m. Vi
hoppas på att det ska bli både spännande och givande!
Övriga årsmötesdokument kommer inom kort att finnas tillgängliga på
vår hemsida.
Styrelsen

Riksförbundet Visan i Sverige kallar till digitalt årsmöte 2020-0517 kl. 15:00
Förslag på dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Val av mötesordförande och mötessekreterare

3.

Upprättande av röstlängd

4.

Val av justeringspersoner tillika rösträknare

5.

Fastställande av dagordning

6.

Årsmötets behöriga utlysande

7.

Verksamhetsberättelse med redovisningshandlingar

8.

Revisionsberättelse

9.

Fastställande av resultat och balansräkning

10. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Förslag från styrelsen på verksamhetsplan
12. Inkomna motioner
13. Proposition från styrelsen – förslag till ändrade stadgar

14. Val av ordförande på 2 år
15. Val av tre ordinarie ledamöter på 1 år – kassör valdes förra året på
två år
16. Val av tre suppleanter i ordning på 1 år
17. Val av två revisorer varav en är sammankallande på 1 år
18. Val av valberedning på 1 år - tre personer varav en är
sammankallande
19. Fastställande av medlemsavgift för påföljande år
20. Övriga frågor av informativ karaktär
21. Avslutning
Vid årsmötet har endast en representant från varje närvarande
medlemsförening rösträtt.
Årsmöte hålls före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte och
dagordningsförslag ska vara utsänt till varje medlemsförening minst
fyra veckor i förväg. Motioner att behandla vid årsmötet ska vara
insända till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet. Motionsrätt har
Riksförbundet Visan i Sveriges medlemsföreningar.
Denna kallelse skickades som nyhetsbrev och lades ut på RVS
hemsida den 16 april.

