ÅRSMÖTE 31 mars 2019
Välkomna till årsmöte för

• Mörtfors Samhällsförening
• Mörtfors Vattenintressenter
• Mörtfors Avloppsförening
• Rederiet Aron
• Mörtfors Fiber Ekonomisk Förening
MÖRTFORS SAMLADE FÖRENINGAR

Dagordning
Mörtfors Samhällsförening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordinarie årsmöte 31 mars 2019
Mötets öppnande
Beslut om att mötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av föredragningslista
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av 2 justeringsmän för justering av mötets protokoll
Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2018
Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen jämte suppleanter
Val av 2 revisorer och suppleanter för dem
Val av valberedning
Behandling av ärenden: stadgeändring angående att miljö ska ingå i föreningens ändamål
samt att kassör ges möjlighet att betala fakturor utan kontrasignering
Övriga frågor: Information från Samhällsföreningen: Ombyggnad Folkets Hus, m m
Årsmötets avslutning

Dagordning
Mörtfors Vattenintressenter/ Avloppsförening
Ordinarie årsmöte 31 mars 2019
• Mötets öppnande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av två justeringsmän att justera mötets protokoll
• Fråga om mötet utlysts stadgeenligt
• Fastställande av dagordning
• Genomgång av föregående årsmötes protokoll
• Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018
• Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
• Val av ordförande och övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
• Val av revisorer och suppleanter för dessa
• Val av valberedning
• Behandling av ärenden: Inga ärenden inkomna
• Övriga frågor: information från föreningarna
• Årsmötets avslutning

Årsmöte
Rederiet Aron
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Ordinarie årsmöte 31mars 2019

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötets öppnande
Beslut om att mötet är stadgeenligt utlyst
Fastställande av föredragningslista
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av 2 justeringsmän för justering av mötets protokoll
Uppläsning av protokoll från föregående årsmöte
Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2018
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsår 2018
Val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen jämte suppleanter
Val av 2 revisorer och suppleanter för dem
Behandling av ärenden: inga inkomna ärenden
Övriga frågor
Årsmötets avslutning

Årsmöte Mörtfors Fiber Ek.För
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av ordförande i styrelsen.
13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts
till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
17. Mötets avslutande

