KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2017
Härmed kallas du till Stylist & Frisörlärarförbundets 63:e årsmöte
Datum: Lördag den 25/3-2017 kl. 10.00-12.00
Plats: Welcome Hotell Barkarby / Wärdshuset Lasse Maja

DAGORDNING
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av kallelse
3. Godkännande av dagordning
4. Parentation
5. Nya medlemmar
6. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
7. Val av sekreterare för årsmötet
8. Val av justerare till årsmötesprotokoll och rösträknare
9. Föregående årsmötesprotokoll
10. Verksamhetsberättelse 2016 samt Verksamhetsplan 2017
11. Ekonomisk redovisning 2016
12. Revisorernas berättelse 2016
13. Styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016
14. Budgetförslag för 2017
15. Rapporter/ Hälsningar till/från årsmötet
16. Motioner
17. Val av:
a) ordförande
mandattid ett år
b) sekreterare
mandattid två år
c) två styrelseledamöter
mandattid två år
d) styrelsesuppleanter
mandattid ett år
e) två revisorer
mandattid ett år
f) två revisorssuppleanter
mandattid ett år
g) valberedning, varav en sammankallande mandattid ett år
18. Bestämmande av tid och plats för nästa årsmöte
19. Övriga frågor
OBS! Skall meddelas ordförande innan årsmötet påbörjas.
20. Årsmötets avslutning

Välkommen!

Styrelsen
Motioner
Motion 1.
Från styrelsen.
Vi har under senaste året känt att det inte alltid är nödvändigt med 7 medlemmar i styrelsen.
Att det i stadgarna står att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter anser vi därmed bör ändras.
Vi yrkar på en stadgeändring under § 6 Styrelse med följande:
Nuvarande:
§ 6 Styrelse
Förbundet har en styrelse bestående av sju ledamöter (plus suppleanter). Ledamöterna väljs av
årsmötet. Ordförande väljs på ett år, kassör och sekreterare väljs på två år. Kassör och
sekreterare ska inte ha samma år utan ska överlappa varandra. Övriga väljs på två år, dock kan
endast tre av ledamöterna väljas på årsmötet, de övriga tre ledarmötena är valbara först nästa
år. Vice ordförande utses av styrelsen. Verkställande utskottet består av ordförande,
sekreterare och kassör. Styrelsemöten skall ske minst två gånger per år fysiskt. Styrelsen
sammanträder på kallelse av Ordförande eller när två eller flera ledamöter anser det är
nödvändigt. Styrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter, däribland ordförande eller
vide ordförande är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Ny formulering:
§ 6 Styrelse
Förbundet har en styrelse bestående av fem till sju ledamöter (plus suppleanter). Ledamöterna
väljs av årsmötet. Ordförande väljs på ett år, kassör och sekreterare väljs på två år. Kassör och
sekreterare ska inte ha samma år utan ska överlappa varandra. Övriga väljs på två år, dock kan
max tre av ledamöterna väljas på årsmötet, de övriga ledamöterna är valbara först nästa år.
Vice ordförande utses av styrelsen. Verkställande utskottet består av ordförande, sekreterare
och kassör. Styrelsemöten skall ske minst två gånger per år fysiskt. Styrelsen sammanträder
på kallelse av Ordförande eller när två eller flera ledamöter anser det är nödvändigt. Styrelsen
är beslutsmässig när minst hälften av styrelsemedlemmarna, däribland ordförande eller vice
ordförande är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

