TILL KLUBBAR OCH FÖRENINGAR INOM Småland/Blekinge

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
den 17 nov 2012 Kl 14.oo
Lokal: IOGT-NTO, Vattentorget 1, Växjö
TRÄFFEN öppnas kl 10 och pågår till kl 16 med försäljning av 14
samlare/handlare som säljer frimärken, brev och vykort samt lokal
utställning. För närmare program och tider se senaste nummer av SBTinfo samt den inbjudan som bifogas detta brev.
Här bifogas förslag till dagordning, verksamhetsberättelse samt lista
över anslutna föreningar med röstberättigade antal ombud.
Se dagordningen för information om viktiga frågor.
Övriga årsmöteshandlingar utdelas på plats.
- - - - - - - - - - - - - - - - - Förslag till DAGORDNING vid Småland-Blekinge Träffens årsmöte i
Växjö 2012.11.17 kl 14.00
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän,
de senare tillika rösträknare.
§ 3 Fastställande av dagordning.
§ 4 Träffens behöriga utlysande.
§ 5a Upprop av närvarande ombud.
§ 5b Inval av nya medlemmar.
§ 6 Föregående årsmötesprotokoll.
§ 7 Rapport angående anslutna föreningar och klubbar.
§ 8 Verksamhetsberättelse.
§ 9 Ekonomisk berättelse för SBT.
§ 10 Ekonomisk berättelse för SBTs cirkulationsverksamhet.
§ 11 Revisorernas berättelse för SBT och för cirkulationsverksamheten och
fråga om ansvarsfrihet.
§ 12 Beslut om årsavgift för kommande verksamhetsår.
Styrelsen föreslår oförändrad avgift om 4 kr per medlem och 100 kr per förening.

§ 13 Fastställande av budget för SBT för kommande verksamhetsår.

§ 14 Beslut om avgifter för cirkulationen.
Styrelsen föreslår en oförändrad organisationsavgift om 100 kronor per förening och år.

§ 15 Fastställande av budget för cirkulationsverksamheten för kommande
verksamhetsår.
Personval § 16 - § 20
I tur att avgå är Jan Blänning (ordf, vald på ett år); samt ledamöter valda på två år Tore
Rodewald och Karl-Erik Samuelsson. Per-Johan Weidolf (sekr), Hans-Gunnar Eklöf (kassör),
Stefan Stjern (v ordf och SBT-info-redaktör) och Ulf Johansson, Karlskrona valdes på två år
vid förra årsmötet och kvarstår således ytterligare ett år. Suppleanter har varit Arne Norén,
Hvetlanda FF samt Ronald Fasth, Värnamo. Cirkulations-organisatör omvaldes på ett år på
förra årsmötet och är således i tur att avgå. Revisorer har varit Niklas Eriksson, Värnamo och
Göte Möller, Växjö, samt revisorsuppleant Hans Johansson, Växjö, samtliga valda på ett år
och är i tur att avgå.

§ 16 Val av ordförande för ett år (Jan Blänning har avböjt omval)
§ 17 Val av styrelseledamöter för två år
(Valberedningen föreslår omval av Tore Rodewald och Karl-Erik Samuelsson).

§ 18 Val av styrelsesuppleanter.
(Valberedningen föreslår omval av Arne Norén, Hvetlanda FF och Ronald Fasth, Värnamo)

§ 19 Val av cirkulationsorganisatör för ett år.
(Valberedningen föreslår omval av Hans-Gunnar Eklöf)

§ 20 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år.
(Valberedningen föreslår omval av Niklas Eriksson, Värnamo och Göte Möller, Växjö samt
suppleant Hans Johansson)
§ 21 Val av valberedning (två ledamöter och en suppleant) för ett år.

§ 22 Behandling av inkomna motioner och skrivelser samt eventuella förslag från
styrelsen
§ 23 Cirkulationen.
§ 24 Genomgång av kommande års träffar. (2013 vakant, 2014 Karlskrona)
§ 25 Övriga frågor, tillkännagivanden, överlämnande av vandringspriset, m m
§ 26 Mötets avslutande.

