Välkommen på ABF-Ålands
Representantskapsmöte 2019
Kallelse och dagordning till
ordinarie representantskapsmöte för
ABF-Åland, Arbetarnas bildningsförbund rf
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 19.00
i på Folkhälsans aktiviteteshus Skeppargatan 11 Mariehamn.
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. På mötet bjuds på Mika.
Mötet gästas av ABF i Sveriges biträdande förbundssekreterare Ewa Lantz som
presenterar Folkbildarlådan.
Till representantskapsmötet har varje organisation rätt att utse en representant för varje
påbörjat 50-tal medlemmar som organisationen har.
Möteshandlingar kommer att Minnas att ladda ned senaste en vecka innan mötet på
www.abfaland.ax.
Material kan också fås genom kontakt med verksamhetsledaren 0400 784871 eller
mail: info@abfaland.ax
Alla medlemsföreningar har rätt att ge förslag till nya styrelseledamöter antingen direkt till
valberedningen eller på mötet. I valberedningen sitter Kristin Mattsson, Elin Sundback och Gun
Lagerberg.
Alla intresserade är välkomna på mötet!
Styrelsen

Dagordning för mötet
§ 1 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare/ två rösträknare och vid behov utskott.
§ 2 Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
§ 3 Föredragningslistan för mötet godkänns.
§ 4 Behandlas förbundsstyrelsens berättelse över föregående års verksamhet.
§ 5 Bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande presenteras.
§ 6 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen.
§ 7 Behandlas förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för det påbörjade året.
§ 8 Beslutas om medlemsavgiftens storlek, samt diskussion om övriga avgifter.
§ 9 Behandlas förbundsstyrelsens förslag till budget för det för det påbörjade året.
§ 10 Beslut om fastställande av antalet styrelsemedlemmar. Förbundsstyrelsen består av ordföranden, 4 eller 6
medlemmar samt 2 suppleanter.
§ 11 Val av ordförande för styrelsen.
§ 12 Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för två år istället för dem som är i tur att avgå samt ev
fyllnadsval.
§ 13 Val av två revisorer/verksamhetsgranskaren och två revisors/verksamhetsgranskaren suppleanter.
§ 14 Val av valberedning, minst 2 högst 4 personer.
§ 15 Mötet avslutas.
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