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ÅRSMÖTE
Fredagen den 2021-04-23 kl. 10.30 i Trängsalen alternativt via VTC.
Officerskåren bjuder på smörgåstårta från 11.30
För anslutning via VTC (Begränsat antal platser och reducerat med
smörgåstårta) agera enligt Bilaga 1.
Motioner till sekreteraren tillhanda senast 2021-04-19
trangarnas-officerskar@mil.se
Förslag till Föredragningslista
1. Ordföranden öppnar mötet
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Mötets stadgeenliga utlysande (§ 10)
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsredogörelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stadgarna § 5 anger: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och fem ledamöter1.

10. Val av ordförande och styrelseledamöter
Ordförande på ett år

11. Val av revisorer (Två ordinarie och en ersättare)
12. Val på ett år av valberedning (Tre, varav en sammankallande och en ur subalternkåren).
13. Fastställande av verksamhetsplan, avgifternas storlek samt budget
Inriktning och aktiviteter för kommande verksamhetsår (2021).
Förslag till budget verksamhetsår 2021 samt avgifternas storlek för verksamhetsåret 2022.

14. Inkomna motioner
Senast 3 dagar före årsmötet sekreteraren tillhanda (§ 10)

15. Av styrelsen föranmälda frågor
Styrelsen förslag till beslut om kårens inventarier.
Viss justering av stadgarna:
- Tid för genomförande av årsmötet
- Val av ledamöter enligt valberedningens förslag (antal år i befattning)

16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande
Omedelbart efter årsmöte samlas den nya styrelsen till ett konstituerande styrelsemöte.

Välkommen!
Styrelsen

1

En representant för vardera Götamässen, Kamratförening och officerskårens subalterner. En av ledamöterna
bör ha ett särskilt ansvar för föreningens inventarier.
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Bilaga 1. Anslutning via VTC.
Den 2021-04-23 , kl. 10.15-11.30 med Mötes-ID : 40437126
Mötes-ID gäller endast vid detta tillfälle!
Mer information om videokonferens och virtuella konferensrum finns på Emilia/Jobbstod/IT-ochtelefoni/Konferenser
Vidarebefordra nedan information till dina mötesdeltagare:

Anslut till virtuell konferens:
OBS: Nytt nummer.
•
•

Från telefon/mobiltelefon ring 010 – 64 34 162 ange därefter Mötes-ID och slå #
Från internetuppkopplad utrustning gå till https://join.smartmeeting.se
o Välj ”Gå med i Möte”
o Ange ”Mötes-ID” (inget lösenord) och ”Gå med i Möte”
o Ange ”Namn” som visas under mötet för att kunna välja ”Gå med i Möte”
o Alternativ använd länken i rutan nedan och fyll i ditt namn för att gå med i konferensen

För den som är först visas en startsida, vid två anslutna startar videokonferensen.
Namn:
Mötes-ID (8siffror)
Länk till
Smartmeeting

VMR.126
40437126.room@smartmeeting.se
https://join.smartmeeting.se/invited.sf?secret=25nFQRlRuoL2H6JVcvHKug&id=40437126

