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Förslag till föredragningslista vid Visby Stadsmissions årsstämma 2022-06-21 kl. 18.00-19.30
på Träffpunkt Gråbo, för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31
Närvarande röstberättigade medlemmar;
Fastställs enligt roterande deltagarlista samt utanför röstlängden; Per Gardelin, revisor
§ 1.

Stämmans öppnande

§ 2.

Upprättande av närvarolista och fastställande av röstlängd

§ 3.

Val av mötesordförande vid stämman

§ 4.

Val av protokollförare

§ 5.

Val av två personer att jämte mötesordföranden justera stämmans protokoll samt tillika
utgöra rösträknare

§ 6.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

§ 7.

Godkännande av föredragningslista för stämman

§ 8.

Föredragande av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

§ 9.

Framläggande av styrelsens årsredovisning med resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse för det gångna räkenskapsåret

§ 10. Fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna
Beslut avseende bokslutsdisposition.
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året för styrelsens ledamöter
§ 12. Företrädare för föreningens aktier vid årsstämma i Visby Stadsmissions Fastighetsaktiebolag
redovisar från bolagets stämma
§ 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår
§ 14. Beslut avseende arvode till styrelse samt arvode till revisor under räkenskapsåret
§ 15. Föredragande och fastställande av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår
§ 16. Valberedningens föredragande samt val av styrelse
Då ordinarie Domprost i Visby tillika vår ordförande inte är tillsatt, föreslås val av en Vice
ordförande att tillsvidare utgöra ordförande intill att Domprosten tillträtt och ny konstituering
har genomförts. Syföreningen erbjuds att utse en representant att närvara vid styrelsemöten.
§ 17. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter för innevarande räkenskapsår
§ 18. Val av valberedning däribland sammankallande inför nästkommande årsstämma
§ 19. Val av ombud att företräda föreningens aktier vid årsstämma i Visby Stadsmissions
Fastighetsaktiebolag gällande innevarande verksamhetsår
§ 20. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman samt som stämman uppdrar styrelsen
Styrelsen - Rapport och beslut avseende avbolagisering:
Fastställande av styrelsens beslut avseende att lägga över ansvaret för drift av fastigheten
LOGGEN 1, Träffpunkt Gråbo på föreningen samt att avveckla fastighetsbolaget.
§ 21. Behandling av inkomna motioner
§ 22. Övriga frågor
§ 23. Stämmans avslutande
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