Järfälla Civilförsvarsförening

Välkommen till
Järfälla Civilförsvarsförenings
ordinarie föreningsstämma
Måndag 21 februari 2011 kl 18.00
Plats:
Nya brandstationen, Unionsvägen 8 i Jakobsberg

Brandförsvar i Järfälla kommun
Lars Ekstedt, Brandkåren Attunda och tillika knuten till
föreningens styrelse berättar om brandförsvar i Järfälla
kommun och visar den nya brandstationen
Sedvanliga stämmoförhandlingar följer.
Handlingar finns på www.jarfallacff.se.

(När vi startat når du oss på 070-627 2390)

OBS! Anmäl dig senast den 14/2 till info@jarfallacff.se eller
på telefon 070-627 2390 så vi kan planera en lättare förtäring.
Begränsade parkeringsmöjligheter.
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Hemsida: www.jarfallacff.se

Plusgiro: 64 91 95 -5

Järfälla Civilförsvarsförening

JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS
ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2011-02-21
DAGORDNING (förslag baserat på förbundsstämmans beslut 2010-03-26 om
stadgar)
1.
2.
3.
4.

Upprop och fastställande av röstlängd
Fråga om stämman är kallad enligt stadgarna
Val av ordförande och protokollförare för stämman.
Val av två personer, tillika rösträknare, att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet
5. Godkännande av ärendelista samt fråga om det finns ärenden enligt punkt 18
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition
9. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
11. Fastställande av verksamhetsplan samt ekonomiska riktlinjer för verksamhetsåret
12. Beslut om antalet ledamöter och ersättare i föreningsstyrelsen samt deras
mandatperiod
13. Val av styrelse och revisorer
a)
val av ordförande för 1 år
b)
val av två ordinarie ledamöter för 2 år (Anm. två av nuvarande
styrelseledamöter, Mikael Rieslund och Birgitta Wiberg är valda för
två-årsperioden 2010 – 2011)
c)
val av ersättare för 1 år samt turordning för dem
d)
val av två revisorer och två revisorsersättare för 1 år
e)
val av valberedning om minst 3 personer, varav en ordförande, för 1 år
14. I år då ordinarie distriktsstämma äger rum, sker val av föreningens ombud och
ersättare för dem till distriktsstämman, samt nominering av personer för val vid
distriktsstämman (Förslag: Styrelsen befullmäktigas förrätta dessa val)
15. I år då ordinarie förbundsstämma äger rum sker nominering av personer för val till
ombud till förbundsstämman samt personer för val vid förbundsstämman (Förslag:
Styrelsen befullmäktigas förrätta dessa val)
16. Nominering inför förbundsstämmans val hösten 2011 av ledamöter i
förbundsstyrelsen
17. Övriga på ärendelistan upptagna ärenden (Kommentar: Inga)
18. Ärende som enligt stämmans beslut får tas upp till behandling enligt stadgarna §
5.3 (Kommentar: Ärende, som inte tagits upp på ärendelistan, får behandlas om
stämman enhälligt beslutar detta och ärendet inte gäller ändring av stadgar eller
upplösning av föreningen.)
19. Medaljutdelning
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