Ingenjörer för Miljön

Dagordning årsmöte 2020-04-22

Årsmöte i Ingenjörer för Miljön onsdag 22 april 2020 kl. 19.00
Genomförs som webb-möte – kontakta Lars Åkeson för medverkan via dator
akeson@mbox300.tele2.se i god tid för att få länk för uppkoppling.

Och för att säkerställa att tekniken fungerar vill vi att alla ansluter till förmötet kl 18.30.
Kallade: styrelse, medlemmar och hedersmedlemmar i Ingenjörer för Miljön.
1. Årsmötets öppnande, närvaropresentation.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av justeringspersoner
4. Godkännande av dagordningen
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Aktiviteter i Stockholm, Uppsala och Göteborg under 2019. Ekonomisk redovisning för 2019.
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Stadgeändringsfråga.
Föregående årsmöte (25 april 2019) tog beslut om ett extra medlemsmöte för att avgöra
föreningens framtid, som ägde rum den 24 oktober 2019 och beslutade enligt följande:
6. Ändring av stadgarna för att anpassa stadgarna till hur styrelsearbetet bäst bedrivs
Medlemsmötet beslöt enhälligt stadgeändring enligt det framlagda och utskickade förslaget till ny
formulering för 8§ Styrelse och revisorer:
” Föreningens angelägenheter leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör,
samt en till sex övriga ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsen är
närvarande. Föreningens firma tecknas av ordföranden, eller av sekreteraren och kassören i
förening. Föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor. För denne väljs även en suppleant.”
Beslutet ska för att få giltighet bekräftas på nästa årsmöte i april 2020.
Stadgeändringen innebär att styrelsen är beslutsmässig då endast två (2) styrelseledamöter är
närvarande, ifall kommande styrelser väljs enligt minsta möjliga antal ledamöter.

Beslut om att fullfölja stadgeändringen enligt ovanstående.
Beslut om att ändra de publicerade stadgarna enligt ovan och beslut 2019 angående
firmateckning.
10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
Valberedningen presenterar förslag till styrelse för verksamhetsåret till nästa årsmöte.
Val av styrelse. Avtackande av föregående styrelse.
11. Val av revisor och revisorssuppleant
Valberedningen presenterar förslag till revisor och dito suppleant för verksamhetsåret till
nästa årsmöte.
Val av revisor och revisorssuppleant.
Avtackande av föregående revisorer.
12. Val av valberedning
Val av valberedning och avtackande av föregående valberedning.
13. Årsavgiftens storlek
14. Verksamhetsplan, ansvarsfördelning, budget och arbetssätt för 2020–2021
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande
Välkomna!
Christer Owe, ordförande IfM

