UIDK’S STYRELSE
Hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna på

ÅRSMÖTE
Datum: 2021-05-11
Tid: 20.00

Microsoft TEAMS
Länk till mötet
(Här kan du ladda ner TEAMS)

KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE
Kallelse till årsmöte för UIDK
Datum: 2020-05-11
Tid:
20.00
Plats: Microsoft TEAMS, Länk till mötet,
För personlig inbjudan till mötet skicka din mailadress till ordf@uidk.se

DAGORDNING
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD FÖR MÖTET
§ 3 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE OCH MÖTESSEKRETERARE
§ 4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH TILLIKA RÖSTRÄKNARE
§ 5 ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
§ 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
§ 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING FÖR DET SENASTE VERKSAMHETS/RÄKENSKAPSÅRET
§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE ÖVER STYRELSENS FÖRVALTNING UNDER DET SENASTE VERKSAMHETS /RÄKENSKAPSÅRET
§ 9 FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE
§ 10 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFTER
§ 11 BEHANDLING AV INKOMNA MOTIONER OCH STYRELSENS FÖRSLAG
§ 12 VAL AV
a)
b)
c)
d)
e)

Ordförande i styrelsen för en tid av två år
Andreas Restrup har 1år kvar på sitt mandat som kassör
Ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
Kontrollanter för en tid av ett år
Valberedningen för en tid av ett år

§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR
§ 14 MÖTETS AVSLUTANDE

MÖTESREGLER:
I och med att mötet hålls digitalt känner vi i styrelsen att några mötesregler måste upprättas för mötet.
Först och främst rekommenderas att ladda ner Microsoft TEAMS på din telefon, surfplatta eller dator innan mötet.
Här kommer en länk: https://products.office.com/sv-se/microsoft-teams/download-app
Inför mötet ska alla Övriga frågor eller andra inlägg skickas in så att ordet kan fördelas utifrån vad man vill ska tas
upp under mötet. Skicka in det till styrelsen@uidk.se
Under själva mötet ska allas mickar vara avslagna till dess att man fått ordet. Ordet begär man genom att räcka upp
handen eller via chatten när någon annan talar. Är det tyst är det fritt fram att tala. Inled med att berätta vem det
är som talar i och med att tekniken ibland kan göra att rösten är svår att placera.
Votering kommer att gå till så att sms skickas till de nummer som rösträknarna anger. Två sms ska skickas för att ens
röst ska räknas.
Mötesreglerna kommer även att tas upp i samband med Årsmötet och eventuella oklarheter kommer då att redas
ut.

