Järfälla Civilförsvarsförening

Välkommen
till Järfälla Civilförsvarsförenings
årliga föreningsstämma
Patrik Vuorio,
föreningens vice ordförande och som nu på
Civilförsvarsförbundets uppdrag sprider kunskap om FRGidén och utbildar frivilliga i Förenade Arabemiraten, berättar
om sina erfarenheter från en annorlunda miljö.
(Om Patrik får förhinder att infinna sig personligen, kommer hans medverkan
att ske via TV-länk)

Sedvanliga stämmoförhandlingar följer.
Handlingar finns på www.jarfallacff.se.

Onsdag 24 februari 2010 kl 18.00
i Birgittasalen, Kommunalhuset 2 tr
Entré Vasaplatsen 11, Jakobsberg.
Vi möter upp vid huvudingången.
(När vi startat når du oss på 070-627 2390)

OBS! Anmäl dig senast den 10/2 till info@jarfallacff.se eller
på telefon 070-627 2390 så vi kan planera en lättare förtäring.
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Järfälla Civilförsvarsförening
JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS
ÅRLIGA FÖRENINGSSTÄMMA 2010-02-24
DAGORDNING (förslag)
1. Val av ordförande och protokollförare för föreningsstämman. Beslut om
dagordning.
2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, att tillsammans med
mötesordföranden justera protokollet.
3. Fråga om stämman är i stadgeenlig ordning utlyst
4. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning samt bokslutsdisposition
7. Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsens förvaltning
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
10. Bestämmande av antalet ledamöter och ersättare i föreningsstyrelsen samt deras
mandatperiod
11. Val av föreningsfunktionärer
a)
val av ordförande för 1 år
b)
val av ordinarie ledamöter för 2 år
c)
val av ersättare för 1 år samt turordning för dem
d)
val av 2 revisorer och 2 revisorsersättare för 1 år
12. Val av valberedning om minst tre personer inkl ordförande för 1 år.
13. Eventuella ärenden som enligt stämmobeslut får tas upp till behandling.
14. Utdelning av förtjänsttecken
15. Övrigt och avslutning
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