Kallelse till ordinarie årsmöte
Härmed kallas du som medlem i Parkinson Stockholm till årsmöte.
Måndagen den 25 februari 2019, kl 17:00

ABF-huset, Sandlersalen, Sveavägen 41 Stockholm.

Med denna kallelse följer Dagordningen för mötet. Övriga årsmötesdokument som
Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, Verksamhetsplan, förslag till Budget och
inkomna motioner finns tillgängliga på kansliet och på föreningens hemsida www.parkinsonforbundet.se/stockholm. De delas också ut på årsmötet.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Motioner till Parkinson Stockholms
årsmöte skulle vara inlämnade senast den 15 januari 2019. En motion har inkommit.
En enklare förtäring serveras, därför vill vi ha din anmälan senast 15 februari 2019, per
telefon 08-678 01 22 eller via e-post kansliet.parkinsonstockholm@telia.com.
Du är naturligtvis välkommen även om du inte har anmält Dig enligt ovan.

Välkommen
Agneta Nilsson
Ordförande

v.g.v. Dagordning på andra sidan.

Dagordning

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får inte
fattas om de inte finns med i kallelsen till mötet.

Årsmötets öppnande

1. Val av ordförande för årsmötet
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Val av rösträknare
4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande, justerar
årsmötesprotokollet
5. Fastställande av dagordning
6. Upprop och fastställande av röstlängd
7. Fråga om årsmötets behöriga utlysning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Styrelsens ekonomiska redovisning
10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av balans- och resultaträkningar samt disposition av
årets resultat
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
13. Fastställande av lång- och kortsiktiga mål samt verksamhetsplan
för det kommande året
14. Fastställande av arvoden
15. Fastställande av telefonersättningar
16. Fastställande av reseersättningar
17. Val av:
a. Ordförande 1 år
b. Ledamöter 2 år
c. Ersättare för ledamöter 1 år
d. Revisor 1 år
e. Ersättare för revisor 1 år
f. Externrevisor 1 år
g. Valberedning 1 år
18. Förslag till förbundsstyrelsen om kommande medlemsavgift
19. Fastställande av budget för det kommande året
20. Behandling av motioner till årsmötet. En motion har inkommit. Motionen bifogas
kallelsen. Styrelsen föreslår att tillstyrka motion och skicka den vidare till
Parkinsförbundets kongress.
21. Styrelsens övriga förslag till årsmötet
22. Val av ombud till andra organisationer
23. Val av ombud till förbundets kongress
24. Nästa års årsmöte
25. Avtackningar
26. Årsmötet avslutas

