Kallelse till Vännäs Internetförenings föreningsstämma 2020
onsdagen den 4/3 kl 19
lokal: Brån 110 Fabrik och Ateljéer
Välkommen!
Styrelsen
Dagordning
1. Val av stämmoordförande
2. Val av protokollförare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste
räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt
senast fastställda balansräkning
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Motioner
13. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
14. Budget
15. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor
17. Val av valberedning och sammankallande för valberedningen
18. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan
förekomma på stämman
19. Avslutning
Föreningsstämman 2019 valde denna styrelse:
Jens Rundberg (ordförande) 070-292 75 99
Lars Olof Larsson (kassör)
Magnus Lindgren 20525, 070-688 47 62
Lars Hedlund 090-100920, 070-611 04 22
Per-Erik Grundberg
Mikael Lindmark
Jonas Karppinen (suppleant)
Motioner till stämman 2020:
---------Motion nr 1:
Med anledning av att världen befinner sig i en långt gången klimatkris där det behövs stora insatser
av folkrörelser för att kunna behålla ett någorlunda stabilt klimat för de uppväxande generationerna,
föreslår jag att Vännäs Internetförening skänker ett ansenligt belopp till de två klimatrörelserna i
Umeå: FridaysForFuture och Extinction Rebellion. Internetföreningen har samlat på sig ett onödigt
stort överskott och kan avvara en stor del av det. Saldo på vårt konto är cirka 280000 kr, jag
föreslår att vi skänker 40000 kr vardera till de två lokala klimatrörelserna.
Jens Rundberg
Brån 116
0702927599
---------Motion nr 2:
Förslag att ändra föreningens stadgar angående motioner, §18, för att ge chans att motionera efter det
att kallelsen skickats ut. Stadgarna finns här: http://vannet.se/styrelse.html.
Nuvarande text:
"§ 18 Motioner till föreningsstämman
Medlem har rätten att motionera till föreningsstämman. Motion skall vara styrelsen tillhanda minst
fyra veckor före stämman."
Förslag att det ändras till:
"§ 18 Motioner till föreningsstämman
Medlem har rätten att motionera till föreningsstämman. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast en
vecka efter kallelsen till stämman."
Brån den 7/2 2020
Jens Rundberg
----------

