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 § ÄRENDE VALDA DELEGATER
SAMT ANDRA BESLUT

Årsmötets öppnande

  2. Fastställande av dagordning

3 Mötets behöriga utlysande

  4. Val av Ordförande och Sekreterare till mötet       Väljs på årsmötet

5 Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare        Väljs på årsmötet

  6 Kassörens ekonomiska redogörelse

7 Verksamhetsberättelse för 2017

8 Revisorernas redogörelse för 2017  års räkenskaper

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse

10 Val av en (1) styrelseledamot,  två (2) år = Ordförande.

11 Val av en (1) styrelseledamot,  mandattid två (2) år = 
Sekreterare.

12
Val av en (1) styrelseledamot,  mandattid två (2) år = 
Kassör

13 Val av två (2) styrelseledamöter, mandattid ett (1) år.

14 Val av två (2) styrelsesuppleanter, mandattid ett (1) år

15  Val av två (2) revisorer, mandattid ett (1) år                       

16 Val av en (1) revisorssuppleant., mandattid ett (1) år

17 Val av Bild och tävlingsansvariga ett (1) år

 ■   Klass 1 Klubbtävlingar Pappersbilder                          

 ■   Klass 2 Klubbtävlingar Digitalt                                         Sven-Arne Lagerstedt                                     

 ■   Övriga tävlingar                                                              

 ■   Kontaktmän juryarbete från andra fotoklubbar

 ■   Kontaktman Press och media                                         

 ■   Bildbytare efter  Arvids Bokhandel                                

18 Val av valberedning till 2019 års årsmöte två (2) ledamöter

19 Val av ansvarig för klubbens hemsida Webbmaster

20 Beslut om mötestider för verksamhetsåret 2018

 21 Beslut om medlemsavgifter för verksamhetsåret 2018
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22 Motioner             

           
            

23 Övriga frågor

24 Avbrott för fika och samvaro

25 Visning av årets bild i tävlingsklasserna samt prisutdelning 
till årets fotograf samt årets bild.

Pappersbilder:

Digitalt.

26 Avtackning avgående ledamöter
                           

 27 Mötets avslutande

28

Konstitution avstyrelse, dess sammansättning

                                                                                                  

Fastställs efter valen

 Övrigt:
         

                                                             
 Lars-Olof Smedenfors                  Justeras: 
  Sekreterare                                                            

                                                     …..........................................          …................................................    
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