Kallelse till årsmöte vid KA2 Museiförening för Rörligt
Kustartilleri,
2019-03-12 kl 1730 i Skönstavik huvudbyggnaden.
Program:
1730 Ordföranden hälsar välkomna
1735 Årsmötesförhandlingar
1800 Information och diskussion om museets framtida utveckling
1845 Fika

Dagordning för årsmötet
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Val av två justeringspersoner
4. Frågan om mötet behörigen utlysts
5. Godkännande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse och ekonomiredogörelse för det gångna verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat och balansräkning
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
10. Inkomna ärenden och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift, (årlig och för ständigt medlemskap)
12. Styrelsens verksamhetsplan jämte budget
13. Val av fyra ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
14. Val av ordförande för en tid av två år
15. Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år
16. Val av en auktoriserad revisor för en tid av ett år
17. Val av en lekmannarevisor för en tid av ett år
18. Val av en lekmannarevisorssuppleant för en tid av ett år
19. Val av valberedning, 3 ledamöter och sammankallande till denna för en tid av ett år
20. Förslag till stadgeändring för medlemskap i föreningen
21. Övrigt

Förslag på ny lydelse av paragraf 6
Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Som ordinarie
medlem räknas den som betalat årsavgift. Den som underlåtit att betala årsavgift två år i rad avförs
som medlem. Vid årsmöte beslutas om avgift för medlemskap. Medlem kan även begära sitt utträde
ur föreningen genom att skriftligt meddela detta.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem och
hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Bakgrund
Styrelsen har funnit det svårt att kontrollera vilka som är medlemmar på grund av att föreningen har
ständigt medlemskap vilket innebär att kommunikationen med en del medlemmar är bristfällig.
Styrelsen föreslår därför att årligt medlemskap införs från och med 2020. De medlemmar som finns
i dag blir befriade från förnyad medlemsavgift till och med år 2021.
Styrelsen föreslår vidare att det årliga medlemskapet innebär fritt inträde på museet.

