Kallelse årsmöte
Teaterföreningen Arnljotspelen
den tjugoandra oktober 2022, klockan 15:00
Restaurang Hov, Jamtli, Östersund
Härmed inbjuds du som föreningsmedlem till Teaterföreningen Arnljotspelens årsmöte
och blot! Eftermiddagen börjar med årsmöte och under kvällen äter vi en trerätters
middag tillsammans.
Datum:
Tid:
Plats:

Lördag 2022-10-22
15:00
Restaurang Hov, Jamtli 105, Östersund

Anmäl dig till blotet genom att Swisha anmälningsavgiften till 123-109 21 70 och skriv
vem som deltar i meddelandet. Om du föredrar det gamla sättet kan du i stället betala
anmälningsavgiften till föreningens plusgirokonto på 50 30 51 – 5 och skriva vem som
deltar i meddelandet. Anmälan skall vara föreningen tillhanda senast torsdag 14 oktober
2022. Kom ihåg att ange vem/vilka anmälningen gäller, omärkta anmälningar behandlas
som anonyma donationer.
Anmälningsavgift
Aktiv medlem:
250 kr
Stödmedlem:
550 kr
Medföljande gäster: 550 kr
Hedersmedlemmar bjuds på festligheterna. Hedersmedlem anmäler sig direkt till ordförande Hans Qviström via e-post: ordf@arnljot.se
Det är maten på blotet som kostar, årsmötet är gratis. Om du behöver specialkost,
mejla ordf@arnljot.se
Meny
Förrätt:

Sotad röding från Jämtland på salladsbädd
med tunnbrödchips, romsås, picklad rödlök, citron och dill

Varmrätt:

Oxfilé tournedos med baconlindad sparris, varm
cocktailtomat, potatiskaka och rödvinssky

Dessert:

Äppelkaka med vaniljsås

Bra att veta inför årsmötet
Vill du påverka vad föreningen ska göra nästa år? Skriv då en motion och skicka den
till styrelsen@arnljot.se senast den fjortonde oktober 2022. Om du har frågor kring
årsmötet, eller verksamheten så kan du också maila styrelsen@arnljot.se, utan deadline.
Middagen serveras runt 18-tiden, när årsmötet är färdigt.
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Teaterföreningen Arnljotspelen

Kallelse till årsmöte

Förslag till föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mötets öppnande.
Val av mötesordförande och mötessekreterare.
Justering av röstlängd.
Föredragning och godkännande av föredragningslistan, erinran om övriga frågor,
p.25 till mötessekreteraren.
Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
Fråga om årsmötet blivit behörigen kallat enligt Kap. V §3 2:o.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens ekonomiska berättelse.
Revisorernas berättelse.
Fråga om styrelsemedlemmars ansvarsfrihet.
Propositioner från styrelsen.
Motioner från medlemmar eller hedersmedlemmar.
Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
Förslag till utgifts- och inkomststat för kommande verksamhetsår.
Propositioner från styrelsen.
Motioner från medlemmar eller hedersmedlemmar.
Val av styrelse för nästkommande verksamhetsår bestående av:
• Ordförande Varje år
• Sekreterare Jämna år
• Kassör Udda år
• Ledamot I Jämna år
• Ledamot II Udda år
• Ledamot III Jämna år
• Ledamot VI Udda år
• Suppleant 1 Varje år
• Suppleant 2 Varje år
• Suppleant 3 Varje år
(I år är ett jämnt år)

18. Val av ”konstnärligt råd” om fem ledamöter enligt Kap. VI §10.
19. Val av särskilda befattningshavare, vilkas uppgifter framgår av särskild instruktion
fastställd av styrelsen.
20. Val av två stycken föreningsrevisorer jämte suppleanter, vilka ej äga ingå i styrelsen.
21. Val av representant i Peterson-Berger Stiftelsens (WPBSt) styrelse för dess nästkommande verksamhetsår.
22. Val av valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter inför
nästkommande ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i styrelsen.
23. Fastställande av stödmedlemsavgift.
24. Övriga frågor
…som kan väckas vid årsmötet, om vars upptagande beslutas i varje enskilt fall.
Övriga frågor anmäls till mötessekreteraren.
25. Mötets avslutande.
I förslaget till föredragningslista hänvisas på ett antal ställen till stadgarna, de finns här:
https://arnljot.se/teaterf-reningen/stadgar
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