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Agenda ASIS Sweden Chapter 197 Årsmöte 2018-11-29 
 

1. Chapter Chariman öppnar årsmötet  
 

2. Kontroll att årsmötesdeltagarna är registrerade och fastställande av röstlängd 

 

3. Godkännande av kallelse till årsmötet  

  

4. Val av ordförande och sekreterrare till årsmötet  

Till ordförande för årsmötet valdes:  

Till sekreterrare för årsmötet valdes:  

5. Justering av protokollet jämte mötesordförande 

Till justerare valdes:  

Val av två medlemmar att räkna röster vid eventuell votering  

Valdes:  

6. Godkännande av agenda för 

 

7. Styrelsen föredrar verksamhetsberättelsen och ekonomiskt utfall  

Resultatrapport, se bilaga Resultatrapport 2018 

Balansräkning, se bilaga Balansräkning 2018 

8. För Revisorerna fördrar XX revisionsberättelsen  

Se bilaga revisionsrapport 

Fastställande av resultaträkning/balansrapport  

9. Fråga om årsmötet beviljar styreslen ansvarasfrihet  

 

10. Budget 2017/2018 

Budget 2018/2019  

Verksamhetsplan 2019 

Inkomna skrivelser och motioner  
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Inkomna motioner.  

Motion angående slopade chapteravgiften – Andrew Spry föredragande  
 
Med anledning av det fallande medlemsantalet och det omfattande arbetet med 
medlemshantering vill sittande styrelse föreslå att den årliga chapteravgiften om 500 SEK 
slopas till fullo och att föreningens verksamhet finansieras av sponsorer i enlighet med 
framlagt budgetförslag. Därför yrkar sittande styrelse att stämman beslutar att rösta för ett 
borttagande av chapteravgiften verkställt från och med verksamhetsåret 2019/2020. 
 

11. Godkännande av verksamhetsplan och budget 

Godkände av verksamhetsplanen och budget 2019.  

 

Valberedningen   
12. Val av ordförande - Chapter Chairman för 2018  

 

13. Val av vice ordförande – Chapter Vice Chairman för 2018 

  

14. Val av sekreterrare – Chapter Secretary för 2018  

  

15. Val av kassör – Chapter Treasurer för 2018  

 

16. Val a övriga styrelseledamöter – Chapter Officers 2018  

 

17. Val av revisorer  

 

18. Val av valberedningen samt sammankallande för 2018  

 

19. Övriga frågor  

 

20. Utmärkelser och certifieringar  
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21. Avtackning av styrelseledamöter  

Valberedningen tackar för medlemmarnas förtroende och riktar ett särskilt tack till 
nedanstående avgående chapter officers för trogen tjänst mer än en mandatperiod: 

• Henrik Good avgår ur styrelsen efter att ha varit styrelseledamot i 1 år.  

• Pontus Winsten avgår ur styrelsen efter att ha varit styrelseledamot i 4 år.  

• Christina Svennberg avgår ur styrelsen efter att ha varit styrelseledamot i 2 år. 

22. Årsmötets ordförande – avslutar och stänger årsmötet  

 

Protokollet genomläst och godkänt av:  

Ordförande      Sekreterrare  

Andrew Spry      Carl-Johan Wallenklev  

____________________________   _____________________ 

 

Justeringsman 1 

XX XX 

____________________________ 


