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TID:  
Söndagen den 24 mars kl 13:00

PLATS: 
I Hyresgästföreningen västra Göteborgs lokaler,  Mariaplan 1

Du är hjärtliinnerligt välkommen till Majornas Samverkansförenings (MSF) årsmöte den 24 
mars, kl 13-15, i HGF:s lokaler på Mariaplan 1. I dagordningen som bifogas kan du läsa mer 
om vilka frågor vi ska ta beslut om. 

Årsmöteshandlingar 

Verksamhetsberättelse 2018, förslag till verksamhetsplan 2019 samt motioner finns att ta del av 
på hemsidan senast 12 mars. Se HÄR 
Senast den 17 mars kommer bokslut och budgetförslag att finnas tillgängliga för medlemmarna 
på Aktivitetshuset /MSF. 
Senast den 10 mars ska motioner vara inkomma till styrelsen. Har du iwdéer eller förändringar 
som du vill att årsmötet ska besluta om? Motionera! 
Vill du engagera dig i MSF:s verksamhet, eller vet du någon som du tycker skulle berika MSF 
med sin kompetens och/eller person? Senast den 10:e mars ska valberedningen ha fått alla 
nomineringar.
Valberedningens kontaktuppgifter: Maria Sjöstedt  – maria@majsamverkan.se 
Skriv ”Valberedning” i meddelanderutan. 

Välkomna nya som gamla medlemmar! 

Vi bjuder givetvis på fika
 
 
       P.S.
       Du har väl betalat din medlemsavgift,  så du 
         kan motionera, nominera och vara med  
       och rösta på årsmötet? om inte se HÄR  
             /D.S.

http://majsamverkan.se/stadgar/ 
mailto:maria%40majsamverkan.se?subject=
http://majsamverkan.se/medlem/
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- Dagordning - 

1.  Mötets öppnande
2.  Val av mötesfunktionärer
 a. val av mötesordförande
 b. val av mötessekreterare
 c. val av 2 justerare samt rösträknare

3. Fastställande av röstlängd
4. Dagordningens godkännande
5. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens årsberättelse
 a. Verksamhetsberättelse
 b. Ekonomisk berättelse
 c. Revisorernas berättelse
 d. Revisorernas förslag om ersättning till styrelsen

7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
8. Motioner från medlemmarna
9. Förslag från styrelsen
 a. Verksamhetsplanering för kommande verksamhetsår
 b. Budgetförslag
 c. Övriga förslag från styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgift och övriga avgifter
11. Val 
 a. val av ordförande på 2 år
 b. val av kassör på 2 år
 c. val av styrelseledamöter på 2 år 
 d. val av ersättare på 1 år 

12. Val av 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter på 1 år
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor, ej beslut
15. Mötets avslutande


