FSBU
Föräldraföreningen för synskadade
Barn och ungdomar, Väst

Kallelse till FSBU:s Årsmöte 2022
Datum: Söndagen den 27 februari, 2022
Tid: Kl 17.00
Plats Pjäshallen, Kviberg
Vi satsar på att ses fysiskt denna gång efter pandemin och alla restriktioner.
Det går även att medverka via länk som skickas när ni anmält er, men vi vill gärna att
ni är med på plats för trevlighetens skull.
Vi önskar föreningens medlemmar och andra varmt välkomna till FSBU:s årsmöte år
2022. I år kommer årsmötet att vara speciellt viktigt. Därför kommer denna kallelse
tidigt.
Denna kallelse kommer därför med en uppmaning till medlemmar och andra berörda:
Om du är intresserad av att bidra med styrelsearbete eller mer så kontakta FSBU
valberedning redan nu!
Kontakten till FSBU valberedning kan tas genom Anette Jernberg (Epost:
anette.jernberg@fsbu.org) eller till sammankallande för valberedningen, FSBU
styrelsemedlem Mathias Hansson E-post mathias.hansson@ekmangroup.com

Är det någon som vill ha något framfört till årsmötet, så kan ni mejla till Ordförande
Björn Larsson Rosvall bjorn@exponera.org eller till Anette Jernberg (Epost:
anette.jernberg@fsbu.org) innan onsdag den 23 februari 2022.

Anmäl ditt deltagande till Anette Jernberg innan onsdag den 23 februari 2022.
på anette.jernberg@fsbu.org.
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Dagordning för årsmötet:
a) Mötets öppnande
b) Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare,
två justerare (som också är rösträknare)
c) Fråga om årsmötet är i laga ordning utlyst
d) Fastställande av röstlängd för mötet
e) Styrelsens verksamhetsberättelse
f) Revisionsberättelse
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret
h) Val av styrelsens ordförande för en tid av 1 år
i) Val av kassör för en tid av 1 år
j) Val av firmatecknare för en tid av 1 år
k) Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 1 år
l) Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år
m) Val av valberedning: Tre personer varav en sammankallande
n) Fastställande av medlemsavgift
o) Behandling av förslag från styrelsen
p) Behandling av inkomna motioner
q) Övriga frågor
r) Mötets avslutning

Efter årsmötet blir det ett styrelsemöte för den nya FSBU styrelsen.
Hjärtligt välkomna!

FSBU ordförande Björn Larsson Rosvall
genom Anette Jernberg
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