
Kallelse till årsmöte i föreningen Rostorps Egna Hem

Tid: Söndagen den 19 mars 2023 kl 13:00
Plats: Dalhemssalen, Kirsebergs fritids- och kulturhus

Medlemmar i föreningen Rostorps Egna Hem bjuds in till årsmöte.

Mötet inleds med en inspirerande föreläsning, innan den formella dagordningen tar
vid. Som en del av årets tema i föreningen, Husen på Rostorp, kommer Dan Jensen och
håller föredrag på ämnet Att återställa ett Rostorpshus. Dan visar hur många av våra hus
har förändrats under rekordåren och hur det går att ta tillbaka dem till ursprungligt skick.

Därefter fortsätter mötet enligt nedan.

Dagordning för mötet:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysning
4. Fastställande av dagordning
5. Föredragning av verksamhetsberättelse och årsredovisning
6. Föredragning av revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Förslag från styrelsen samt motioner från medlemmarna
9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår.
10. Fastställande av styrelsearvode

11. Val av två ledamöter till styrelsen för en tid av två år
12. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
13. Val av två revisorer och en suppleant för en tid av ett år
14. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för en tid av ett år
15. Övriga frågor

Verksamhetsberättelse och bokslut bifogas denna kallelse. Revisorerna kommer att granska
räkenskaperna i början av mars, vilket gör att revisionsberättelsen inte är med i kallelsen men kommer
att presenteras på årsmötet. Stadgar finns på föreningens hemsida www.rostorp.se

Väl mött!

Styrelsen

P.S: Vi vill också påminna om att betala in årsavgiften. Den är som tidigare år på 200 kr och går att betala till Plusgiro
246368-5 eller via Swish till 123 146 5640. Glöm inte att skriva era namn och er adress som avsändare! Vi planerar att ha
medlemskorten klara till 30 mars så att medlemmarna får dem i tid till planteringssäsongen. Sista datum för att betala
medlemsavgift är 20 mars om du vill hinna få ditt medlemskort denna omgång.




