
HELSINGBORGS 
HANTVERKSFÖRENING

 

Härmed kallas till ordinarie årsmöte
den 23 maj 2019 kl 19:00 på

föreningslokalen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID HELSINGBORGS HANTVERKSFÖRENINGS ORDINARIE 
ÅRSMÖTE DEN 23 maj 2019.

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet

6. Godkännande av dagordningen

7. Fråga om årsmötet utlysts stadgeenligt

8. Anmälan om protokoll från föregående föreningsmöte

9. Behandling av inkomna motioner

10. Beslut om ändring av stadgarna  i § 12 och 16 enligt utskick

11. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

12. Föredragning av revisorernas berättelse

13. Fastställande av balansräkning för föregående räkenskapsår

14. Fastställande av resultaträkning för föregående räkenskapsår och beslut i anledning av eventuella 

över- eller underskott

15. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för dess förvaltning

16. Föredragning och godkännande av nästkommande verksamhetsårs budget

17. Fastställande av årsavgifter för nästkommande verksamhetsår. Företagsmedlem och enskild 

medlem

18. Föredragning av Stiftelsen Borgarhemmets räkenskaper för det gångna verksamhetsåret

19. Fastställande av Stiftelsen Borgarhemmets balans- och resultaträkning för det gångna 

verksamhetsåret



20. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsen Borgarhemmets styrelse och dess förvaltning 

under verksamhetsåret

21. Behandling av ärenden som i enlighet med stadgarna för stiftelserna, våra fonder m.m. som 

ankommer på årsmötet

22. Val av ordförande för ett verksamhetsår i föreningen

23. Val av hälften av övriga styrelseledamöter för en period om två verksamhetsår

24. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för en period om ett år. En av revisorerna jämte en 

suppleant skall vara auktoriserad

25. Val av tre ledamöter inkl. styrelserepresentant i valberedningen varav en skall vara 

sammankallande

26. Val av ledamöter till Borgarhemsstyrelsen

27. Val av revisorer till Borgarhemmet

28. Val av revisorsuppleanter till Borgarhemmet

29. Val av tre ledamöter från Helsingborgs Hantverksförening i stiftelsen Asylen

30. Val av två stämmoombud förutom styrelsen till Fabriks- och Hantverksföreningen i Helsingborg 

Byggnads AB:s bolagsstämma

31. Anmälan om styrelsens sammansättning i Fabriks-och Hantverksföreningen i Helsingborg 

Byggnads AB

32. Avslutning

Önskas årsredovisning från Borgarhemmet kontakta hantverksföreningen på 
epost@hantverksforeningenhbg.se

Se bifogade dokument för ändring av stadgar samt befintliga stadgar.
Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på föreningens webbsida.

Bindande anmälan senast den 19 maj till Göran Öxell sms/telefon 0708-92 06 02 eller e-post 
epost@hantverksforeningenhbg.se

Vänliga hälsningar 
Styrelsen i Helsingborgs Hantverksförening


