Hässleholm
2022-02-17

Kallelse till Hässleholms AIS årsmöte 2022
Torsdagen 10 mars 2022 kl. 18:00 är alla medlemmar välkomna att delta vid HAIS årsmöte i
Kulturhusets föreningslokaler.
Förslag från enskild medlem (motion) tas upp till behandling på årsmötet och skall vara
styrelsen till handa senast torsdagen den 17 februari 2022.
Det kommer bjudas på fika därför önskas anmälan till mötet via mail till info@hais.info
Ange Anmälan årsmöte i ämnesraden.
Handlingar till årsmötet och styrelsens propositioner kommer finnas tillgängliga för
medlemmar i klubbstugan en vecka före mötet samt på begäran via mail till info@hais.info
Ange Årsmötehandlingar i ämnesraden.
Många funktioner i föreningen är vakanta. Föreningen är i akut behov av medlemmarnas
frivilliga deltagande och ideella arbete för sin fortlevnad.
Vänligen kontakta valberedningen för att visa ditt intresse att bidra till våra barn och
ungdomars fortsatta friidrottsverksamhet. Valberedningen består av Johan MüllernAspegren johan.aspegren@gmail.com och Karina Kohala karina@rommestorp.se

Styrelsen hälsar er alla hjärtligt välkomna!
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Dagordning vid årsmöte med Hässleholms AIS
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två justerare av protokollet samt en rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser samt årsredovisning/årsbokslut för det
senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionernas förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande räkenskapsår
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Val av:
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år; väljs så att
denne inte avgår samma år som föreningens kassör
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta
e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande
f)

val av sektionsledamöter på 1 år

g) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud
14. Övriga frågor som anmälts under punkt 5. 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. Mötet avslutas

Hässleholms Allmänna Idrottssällskap Org. nr: 837000-3835
Box 110, 281 22 Hässleholm Telefon/Fax: 0451-835 75
Besöksadress: Göingevallen, 281 38 Hässleholm

