KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020
Uppsalasektionens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte

söndagen den 27 september 2020 kl. 14:00
Odd Fellow-huset, Börjegatan 44, Uppsala
Vi bjuder på kaffe och smörgås

VÄLKOMNA
Styrelsen

Dagordning
1. Öppnande samt justering av röstlängd.
2. Årsmötets stadgemässiga kallande samt fastställande av dagordning.
3. Val av
• mötesordförande jämte sekreterare.
• två protokolljusterare som tillsammans med mötesordförande justerar protokollet.
• två rösträknare.
4. Verksamhetsberättelse med årsredovisning samt förslag till vinst/förlustdisposition.
5. Revisorernas berättelse.
6. Beslut om vinst-/förlustdisposition.
7. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
8. Arvode för sektionsstyrelsen.
9. Behandling av till styrelsen inkomna motioner samt av styrelsen lagda förslag.
10. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår.
11. Fastställande av antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
12. Val av
• ekonomiansvarig för två år
• sekreterare för två år
• två ledamöter för två år.
• en ledamot fyllnadsval för ett år
• två suppleanter för ett år.
13. Val av
• en revisor för två år.
• en revisor fyllnadsval för ett år
• en personlig revisor ersättare för två år.
14. Val av valberedning
• en ledamot för två år.
15. Behandling av motioner till representantskapet/stämman.
16. Godkännande av Caravan Clubs stadgar.
17. Information och frågor.
(Ärenden som tas upp under punkten får inte avgöras under mötet.)

18. Avslutning.

FÖRTROENDEVAL – STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2020-2021
Sittande styrelse och valberedningens förslag till styrelse för tiden fram till årsmötet 2021
Funktion

Namn

Status

Ordförande

Maria Haglund

1 år kvar

Ekonomiansvarig

Johan Landberg,

nyval 2 å

Sekreterare

Håkan Persson

omval 2 år

Ledamot

Anders Fernström

omval 2 å

Ledamot

Kent Nordlander

nyval 2 år

Ledamot

Catrin Söderlund

fyllnadsval 1 å

Ledamot

Ann-Sofie Forsgren

1 år kvar

Suppleant

Tatjana Eriksson,

nyval 1 år

Suppleant

Ulf Larsson,

nyval 1 år

Revisor 1

Carolin Rickdorff

omval 2 å

Revisor 2

Vakant

fyllnadsval 1 år

Revisorsuppleant 1

Lars Asplund

omval 2 å

Revisorsuppleant 2

Benny Forsgren

1 år kvar

Valberedare Sammankallande

Rolf Nordin

1 år kvar

Valberedare

Benny Forsgren

1 år kvar

Valberedare

Vakant

nyval 2 år

