Kallelse till årsmöte 2020 för
Vintervikens Trädgård – ideell förening 802408-0015
Ordinarie årsmöte för Vintervikens trädgård - ideell förening, hålls söndagen den
1 mars 2020, klockan 15.00 i Plantskolan, Vinterviksvägen 30, 117 65 Stockholm.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och fastställande av
närvarolista och röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för
stämman
4. Val av två justerare, som jämte
ordföranden ska justera protokollet, och
som tillika ska vara rösträknare
5. Frågan om stämman är behörigen utlyst
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Behandling av styrelsens
verksamhetsberättelse och ekonomiska
redovisning för det gångna
verksamhetsåret
8. Behandling av revisorernas berättelse för
det gångna verksamhetsåret
9. Beslut om godkännande för det gångna
verksamhetsåret av verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning och bokslut samt
fastställande av resultat- och
balansräkning och disposition av vinst
eller behandling av förlust enligt den
fastställda balansräkningen








10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
för det innevarande verksamhetsåret
12. Val av styrelseledamöter enligt 10 §
a) Ordförande för ett år
b) Minst två och högst sex styrelseledamöter
för två år
c) Minst två och högst fyra styrelsesuppleanter
för ett år
13. Val av två revisorer med var sin personlig
suppleant för ett år
14. Val av tre ledamöter i valberedningen varav
en sammankallande
15. Fastställande av medlemsavgift för det
kommande verksamhetsåret
16. Behandling av från styrelsen eller revisorerna
överlämnade förslag.
17. Behandling av medlemmarnas förslag enligt 6
§ tredje stycket (motioner)
18. Överläggning om andra ärenden än de som
angivits i den till stämman utsända
föredragningslistan
19. Stämmans avslutande

Röstning kan ej ske genom ombud.
Personval avgörs vid lika röstetal genom lottning. Vid lika mening i andra frågor gäller den
mening ordföranden företräder.
Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 2a februari. De skickas skriftligen till
Vintervikens trädgård, Vinterviksvägen 30, 117 65 Stockholm eller via epost till
info@vinterviken.com
Inkomna motioner finns tillgängliga på föreningens hemsida (www.vinterviken.com) så fort
styrelsen hunnit behandla dessa efter motionstidens utgång, dock senast den 16e februari.
Dagordning, verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2019 samt verksamhetsplan och
budget för 2020 är tillgängliga på föreningens hemsida från den 16e februari eller kan
rekvireras skriftligen från Vintervikens trädgård, Vinterviksvägen 30, 117 65 Stockholm.

Styrelsen januari 2020

