Förslag till dagordning vid årsmöte i
Föreningen DIS 10 mars 2018
1.

Årsmötet öppnas

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte mötesordföranden justera
dagens protokoll

4.

Fråga om årsmötet blivit i behörig ordning utlyst

5.

Val av ordförande och vice ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt anmälan
om styrelsens val av protokollförare

6.

Fastställande av dagordning

7.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser för 2017

8.

Revisorernas berättelse för den tid revisionen omfattar

9.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om ekonomiska dispositioner

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

11.

Fastställande av riktlinjer för verksamheten till och med år 2019

12.

Fastställande av budget för 2018

13.

Beslut om medlemsavgift för år 2019. Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2019
förblir 180 kr per år för ordinarie medlem och 90 kr per år för familjemedlem.

14.

a) Val av ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
b) Val av vice ordförande i föreningen tillika i styrelsen för 1 år
c1) Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen
c2) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för 2 år
d) Val av två revisorer, varav en yrkesrevisor, samt två suppleanter
e) Val av valberedning, tre ledamöter varav en sammankallande, jämte två suppleanter
f) Val av ombud till förbundsstämma med Sveriges Släktforskarförbund

15.

Fråga om omedelbar justering av punkten 14

16.

Anmälan om av DIS styrelse utsedda representanter i övriga organisationer och
myndigheter till vilka DIS är anslutet eller äger utse representation

17.

Behandling av avgivna motioner

18.

Eventuella stadgeändringsförslag (inga förslag finns)

19.

Ärenden, som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande, eller i övrigt
upptagits på dagordningen

19a. Beslut om placeringspolicy för år 2018 - 2020.
20.

Beslut om ärenden att hänskjutas till styrelsen för avgörande

21.

Förslag att Carl-Olof Sahlin, Täby, och Jan Nilsson, Staffanstorp utses till
hedersmedlemmar.

21.

Mötets avslutande
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