Kallelse till årsmöte den 7 mars 2019
I år håller vi årsmöte i vår "nya" hemmalokal, på Söderkullatorget nära klubblokalen.
Adress: Söderkullatorget 3, Malmö
Tid: 19.00

Vi bjuder på mat och fika vid föranmälan
Anmäl till Miia Gråsten på miia.grasten@sydkatten.nu senast den 28 februari, så vi kan boka rätt
antal mat, fika och ställa i ordning platser. Meddela i anmälan om du har några preferenser på dina
mackor och önskar t ex vegetariskt eller glutenfritt.
Man är välkommen även utan föranmälan, men då ingår inte fika eller mat.

Prisutdelningar
Efter själva årsmötet blir det prisutdelning till
• Årets Sydkatter 2018
• Sydkattens värvningstävling 2018
• Klubbens äldsta katt
Har du kanske klubbens äldsta katt? Delta i tävlingen genom att kontakta Miia Gråsten, miia.grasten@sydkatten.nu, senast 28 februari. Berätta vad din katt heter, hur gammal den är, eventuell ras
och vad du själv heter.

Lotteri
Vi anordnar lotteri med jättefina priser så ta gärna med lite växel om du vill ta lotter.

Övriga frågor
Frågor till punkt 15 på dagordningen ska anmälas senast 28 februari via brev eller mail till ordförande Lina Hansson, sekreterare@sydkatten.nu eller Kakelgatan 6, 26777 Ekeby.
Med kallelsen bifogas dagordningen samt verksamhetsberättelsen (signerat original kommer att
finnas för beskådan på årsmötet). Den ekonomiska berättelsen samt revisionsberättelsen är tyvärr
ej klar vid detta utskick. Den kommer att delas ut på årsmötet. Den som önskar kan få dessa handlingar hemskickade före årsmötet, kontakta i så fall Lina Hansson, se kontaktuppgifter ovan.
Välkomna!
Sydkattens styrelse

Dagordning för Sydkattens årsmöte 7 mars 2019
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
5. Val av två (2) justeringsmän och två (2) rösträknare
6. Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
8. Medlemsavgifter
9. Arvoden till styrelsen
10. Fyllnadsval av ordförande på ett (1) år, val av vice ordförande på två (2) år, ledamot på
två (2) år. Fyllnadsval ledamot på ett (1) år, kassör på två (2) år.
11. Val av två (2) suppleanter på ett (1) år, vilka ska rangordnas
12. Val av en (1) revisor på två (2) år, samt en (1) revisorssuppleant på ett (1) år
13. Val av tre (3) medlemmar till valberedning på ett (1) år, varav en sammankallande
14. Motioner
- Inga motioner har inkommit till Styrelsen
15. Övriga frågor
16. Avslutning

