Vildåsnan – Kristen Vegetarisk Förening
Dagordning, årsmöte, 2020-03-15
1) Årsmötets öppnande
Sammanträdet öppnas av föreningens ordförande och vi ber för årsmötet:
Prisa honom, sol och måne,
prisa honom, alla strålande stjärnor.
Prisa honom, du himlarnas himmel,
du vatten ovanför himlen.
De skall prisa Herrens namn,
ty han befallde och de skapades.
Han gav dem deras plats för evig tid,
bestämde en ordning som aldrig förgår.
Prisa Herren på jorden,
havsdjur och väldiga djup,
blixt och hagel, snö och dimma,
du stormvind som gör vad han befaller,
alla höjder och berg,
alla fruktträd och cedrar,
vilda djur och boskap,
kräldjur och flygande fåglar,
alla jordens kungar och folk,
alla dess furstar och domare,
ynglingar och flickor,
gamla och unga.
De skall prisa Herrens namn, hans namn är det enda upphöjda,
över jord och himmel är hans majestät.
Han har gjort sitt folk mäktigt, till ära för alla sina trogna,
för Israel, det folk som står honom nära.
Halleluja!
2) Val av mötets underlättare och sekreterare
Valberednings förslag till mötesunderlättare: Annika Spalde
3) Val av två justerare
4) Fastställande av mötets dagordning

5) Årsmötets behöriga utlysande
Är mötet utlyst i enlighet med stadgarna (”skriftlig kallelse skickas ut till alla
medlemmar senast två månader före ordinarie årsmöte”)?
6) Verksamhetsberättelse
Ordförande Maja Karin Lindahl föredrar föreningens verksamhetsberättelse.
7) Resultat- och balansräkning
Föreningens ekonomiska resultat och balansräkning föredras av kassör David
Widarsson.
8) Revisionsberättelse
Redogörelse från föreningens revisor Annika Spalde läses upp.
9) Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Revisor Annika Spalde föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10) Motioner
11) Propositioner
- Budgetförslag 2020
- Verksamhetsplan 2020
12) Fastställande av föreningens medlemsavgift

13) Val av ordförande till styrelsen (alla val sker på ett år)
Valberednings förslag: Mikael Risenfors
14) Val av ledamöter till styrelsen
Valberednings förslag:
Mikael Risenfors (omval)
Ida Johansson (nyval)
Johan Garde (nyval)
Lovisa Landälv (nyval)
15) Val av revisor
Valberednings förslag:
Elias Ytterbrink (nyval)
16) Val av valberedning
Martin Smedjebacken (omval)

17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande

