
Sweden Balboa Society 
Denna kallelse skickas till de som är medlemmar i Sweden Balboa Society 
2020 samt till de som var medlemmar under 2019. För att delta i årsmötet 
måste medlemsavgift för 2020 vara erlagd. 

Kallelse till årsmöte i Sweden Balboa Society 

Tid: Torsdag den 28 maj 2020, klockan 19.15 (Dörrarna öppnas 19.00 vid 
54-an) 
Plats: 54-an, Föreningsgatan 54, Malmö, alternativt via Skype.  

Meddela Lena lena.malmsten@icloud.com om du kommer att delta på mötet. 
Hon vill veta om du kommer till 54-an eller kopplar upp dig via Skype. Meddela 
i så fall Skypeadress till Lena.  

Dagordning 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

3. Fastställande av föredragningslista 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

5. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 

6 a) Styrelsens verksamhetsberättelse 

6 b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
senaste verksamhets-/räkenskapsåret 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret 

13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

14. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse (nuvarande 
styrelse har 7 ordinare ledamöter och 4 suppleanter): 



a) val av föreningens ordförande på två år 

b) val av två övriga styrelseledamöter på två år 

c) fyllnadsval av en vakans i styrelse på ett år 

  d) 4 suppleanter i styrelsen skall väljas för en tid av ett år i inbördes ordning 

  e)1 revisor och 1 revisorssuppleant ska väljas på två.  

  f)  fyllnadsval 1 revisorssuppleant 1 år  

  g) 4 ledamöter i valberedningen skall väljas för en tid av ett år, av vilka en 
skall  

      utses till ordförande 

15. Övriga frågor 

16. Mötets avslutande 
 

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, 
verksamhetsplan och budget för det kommande året samt valberedningens  
förslag kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida 
www.swedenbalboa.se från den 21 maj 2020. 

Välkomna! 
Styrelsen för Sweden Balboa Society 

Orvar Turegård/Lena Malmsten 

http://www.swedenbalboa.se/
http://www.swedenbalboa.se/

