Kallelse till digitalt Årsmöte
Lördag 20 mars 2021
kl 15.00
välkommen att logga in till mötet från kl 14.30.
Digital plattform: Mötet sker på Google Meet.
Hur går det till?
-

-

-

-

-

För att delta och ha rösträtt på årsmötet ska din medlemsavgift för 2021 vara betald.
Det kommer inte att administreras av kassören före eller under mötet. Betalning ska
vara kassören tillhanda senast kl 21.00, fredag 19 mars. Det uppskattas, om du istället
gör det i god tid. Du får som vanligt ditt medlemskort utsänt via e-post som bekräftelse.
En vecka innan mötet skickar vi ut en länk för inloggning via epost till alla aktiva
medlemmar. Du behöver inte anmäla dig till mötet. Har du ändrat e-postadress?
Uppdatera dina uppgifter via formuläret på www.srcha.eu/medlemsservice eller eposta till kassor@srcha.eu. Till dagen-före-mötet-betalare skickas länken ut under
kvällen före mötet.
Tillsammans med möteslänken kommer vi bifoga verksamhetsberättelse, balans- o
resultaträkning, revisorns berättelse, protokoll från valberedning och eventuella
motioner.
Du kan delta från din dator, platta eller mobil. Du behöver inte ladda ner någonting för
att kunna delta.
När du loggar in till mötet följer du anvisningarna på skärmen. Du behöver tillåta
behörighet för mikrofon och kamera. Du väljer sedan att aktivera eller inaktivera
mikrofon och/eller kamera genom att klicka på symbolerna.
Precis som vid fysiska möten är det viktigt att komma i tid. Då hinner du också bekanta
dig med layout och funktioner i rummet. Var du sätter på/av din mikrofon och kamera
samt räcker upp handen för att begära ordet eller rösta. Var du ser deltagarna och var
du skriver i chattfunktionen. Det är normal digital mötesteknik att man håller sin
mikrofon avstängd, så länge man inte har ordet.
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Röstning kommer ske genom handuppräckning eller i chatt-funktionen. En röst per
inloggad enhet. Sitter ni ett par stycken i samma hushåll behöver röstning därför ske
från olika enheter.
Du avslutar deltagande genom att klicka på lämna samtal (röda luren). Du kan ansluta
igen, om du gjorde det av misstag.
Ger du fullmakt till någon? Då behöver du maila din fullmakt till styrelsen@srcha.eu i
god tid före mötet. Där ska framgå vem du är och vem som får fullmakt att föra din
talan och rösta vid mötet. Glöm inte datum och underteckna. Vi bekräftar att den är
mottagen till din epost. Vi har koll på att fullmaktsinnehavaren får rösta även för dig.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet, senast 6 mars. Skicka
med e-post till styrelsen@srcha.eu.

Valberedning – behöver just din hjälp – efterlyser nya krafter!
Nomineringar till styrelseposter och valberedning ska lämnas senast 10 dagar före mötet,
senast 10 mars. Förslag på mötet kan endast lämnas om föreslagna understiger det antal
som ska väljas. Föreslagna ska ha accepterat nominering.
Valbara poster 2021: 1 ordförande på 1 år (fyllnadsval), 1 kassör och 2 ledamöter på 2 år, 1
ledamot på 1 år (fyllnadsval), 2-4 suppleanter på 1 år samt 1 revisor och 1 revisorssuppleant
på 1 år. Till valberedningen behövs 1 ny representant som väljs på 3 år.
Valberedning 2020: Jonas Liljegren (sammankallande), Ulrika Prahl Gullberg och Kent
Bogestav. Personliga kontaktuppgifter finns på www.srcha.eu/styrelsen och gemensam e-post
är valberedningen@srcha.eu

Föreningens stadgar hittar du på www.srcha.eu
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Dagordning för årsmötet
- Val av årsmötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, två justerare tillika rösträknare)
- Fråga huruvida mötet blivit behörigt utlyst
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av resultatoch balansräkning.
- Föredragning av revisorernas berättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
- Val av styrelse (ordförande, kassör samt övriga ledamöter)
- Val av styrelsesuppleanter
- Val av revisor samt revisorssuppleant
- Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
- Val av valberedning varav en sammankallande
- Fastställande av årsavgift
- Fastställande av eventuella arvoden
- Behandling av ärenden som av styrelsen framlagts eller hänskjutits till årsmötet

Välkomna!
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