Bohusläns distrikt av Nordsvenska Hästen
Medlemmar i distriktet inbjudes härmed till årsmöte
Stala bygdegård, Varekil
fredagen 11 mars kl 19.00
Program
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar
Utdelning av moraklockor till årets bästa treårssto på Henån och Dingle
Utdelning av körbarhetsintyg och frivilligt körprov
Utdelning av bästa körbarhetsintyg för Henån och Dingle
Eventuella motioner skall skriftligen tillställas styrelsen
senast 14 dagar före årsmötet
Efter mötet serveras middag tillsammans med lättöl/läsk/vatten
(Starkare drycker tar var och en med sig själva.)
och därefter kaffe och kaka.
Pris 200:-/person, betalas på plats (kontant eller Swish)
Till årsmötet behövs ingen anmälan men för att vi ska kunna tillhandahålla rätt
mängd mat och dryck så behöver vi en anmälan till samvaron efteråt.
Anmälan till Björn 0703-46 91 10
OBS!!! Senast den 5 mars!
Föreningen kommer att ha försäljning av kläder under kvällen, passa på att ekipera
er inför vår och sommar!
Vägbeskrivning Stala Bygdegård
Stala Bygdegård ligger knappa 3 km från Varekils korsväg på Orust.
Adress för er med GPS är Hjälmvik 205, 472 97 Varekil.

Välkomna!

Dagordning
Årsmöte med Bohusläns distrikt av Nordsvenska Hästen,
Stala bygdegård, Varekil, 11 mars 2022
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd.
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
6. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
7. Redovisning av verksamhets- och förvaltningsberättelse.
8. Redovisning av revisionsberättelsen.
9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen gällande det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev ersättare som ska ingå i distriktsstyrelsen
11. Val av ledamöter och ev ersättare i distriktsstyrelsen som står i tur för val
12. Val av ordförande för distriktet bland dem som utsetts ingå i distriktets styrelse
13. Val av fullmäktigeledamöter som står i tur för val
14. Val av revisorer samt ersättare
15. Ev övriga val
16. Beslut om antal personer i valberedningen och val av dessa
17. Inkomna motioner och andra förslag framförda i stadgeenlig ordning.
18. Verksamhetsförslag.
19. Beslut om datum för möte för behandlande av motioner till fullmäktige.
20. Information om verksamheten, beslut om prenumerationsavgift.
21. Övriga frågor.
22. Utdelning av utmärkelser
23. Mötets avslutande

