Riksförbundet Noaks Ark
Förbundsstämma 2019
Kallelse och dagordning
Tid

Lördagen den 27 april 2019, kl. 12.00 – 16.00

Plats

Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm

Program
12:00 Vaccinforskaren Charlotta Nilsson från Karolinska Institutet berättar
Om arbetet med att ta fram ett vaccin mot hiv och om hur långt vaccinforskningen
hittills kommit
13:00 Vi serverar smörgåstårta och kaffe
13:30 Förbundsstämman 2019

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmoordförande
3. Val av stämmosekreterare
4. Val av två justerare och tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
Program och dagordning med årsredovisningen 2018, verksamhetsberättelsen 2018, verksamhetsplan med
budgetberäkning 2019–2021 samt förbundsstyrelsens propositioner publicerades på hemsidan torsdagen 11
april. Personliga kallelser sändes till ombuden fredagen 12 april. Enligt stadgarna ska årsmöteshandlingarna
utgå senast två veckor före stämman, dvs. senast lördagen 13 april.

7. Fråga om stämmans offentlighet
Föregående förbundsstämma beslutade
att
stämman är offentlig och alla är välkomna att närvara
att
yttranderätt och förslagsrätt tillkommer föreningarnas ombud, förbundsstyrelsens ledamöter samt i
aktuella ärenden revisorer och valberedningens ledamöter
att
yttranderätt tillkommer föreningarnas och förbundets tjänstemän vad gäller
sakupplysningar som efterfrågas
att
endast ombud har rösträtt.

8. Fastställande av dagordning
9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för det gångna
räkenskapsåret
10. Revisionsberättelse för samma period
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om disposition av det gångna årets resultat samt fastställande av
resultat- och balansräkningarna
13. Behandling av propositioner
‐
‐
‐

Proposition om stadgeändring
Proposition om antagande av ny medlemsförening i Skåne
Inga motioner har inkommit.

14. Fastställande av medlemsavgift
15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det komman de verksamhetsåret
16. Val av sty relseledamöter och personliga ersättare
a) Val av ledamöter
b) Val av personliga ersättare
Ordförande och vice ordförande är valda för mandatperioden 2018 ‐ 2020 vid förbundsstämman 2018.

17. Valberedningens förslag angående arvoden och reseersättningar
18. Val av auktoriserad revisor och ersättare
19. Val av valberedning
20. Övriga anmälningsärenden
21. Stämmans avlutande.

Välkommen!

