Folkoperans Vänner Kallelse
Ordinarie årsmöte: 12 mars 2018 kl 18.00
Plats: Folkoperan Hornsgatan 72

Dagordning
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två personer som tillsammans med ordföranden dels ska justera stämmans
5.
6.
7.
8.

protokoll, dels fungera som rösträknare
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Godkännande av dagordning
Föredragning av Årsredovisning 2017
Föredragning av revisionsberättelsen

9. Fråga om att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret
10. Fråga om att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av föreningsstyrelse
a. Ordförande för ett år
b. Tre ordinarie ledamöter för två år (styrelsens ledamöter avgår växelvis)
c. Tre ordinarie ledamöter för ett år (styrelsens ledamöter avgår växelvis)
d. En suppleant för två år (styrelsens suppleanter avgår växelvis)
e. En suppleant för ett år (styrelsens suppleanter avgår växelvis)
13. Val av revisor och revisorssuppleant på ett år var.
14. Val av valberedning på tre personer
15. Fastställande av årsavgift för nästföljande räkenskapsår jämte avsättning till

föreningens stipendiefond
16. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
17. Ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet

18. Fråga som medlem, senast en vecka före årsmötet, väckt genom skriftlig

framställan19. Övriga ärenden
20. Avslutning

Alla föreningens medlemmar är röstberättigade, för att kunna utnyttja din rösträtt vid detta
möte måste årsavgiften för 2018 vara betald. Röstlängd upprättas innan årsmötet startar.
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag finns på Folkoperans
hemsida under fliken Ombud och partners där föreningen har en egen flik. Under rubriken
Dokument finns aktuellt material.
Länk bifogas:
https://www.folkoperan.se/ombud-partners/folkoperans-vanner

Solisstipendium
Efter ordinarie årsmöte följer utdelning av vänföreningens solisstipendium då vi också får
höra stipendiatens sköna stämma.
Sedvanlig förtäring vin/öl/vatten och smörgås för 100 kr följer efter årsmöte och
stipendieutdelning.

Anmälan
Anmälan till årsmöte, stipendieutdelning och förtäring sker enklast genom e-post till
vannerna@folkoperan.se. Anmälan kan även göras på telefon 08-668 02 09.

Välkommen till årsmöte och stipendieutdelning
Styrelsen i Folkoperans Vänner

