Sweden Balboa Society
Denna kallelse skickas till de som är medlemmar i Sweden Balboa Society 2020 samt till de
som löst medlemskap för 2021. För att delta i medlemsmötet måste medlemsavgift för 2021
vara erlagd. Medlemsavgift löser Du på www.swedenbalboa.se under rubrik Medlem.

Kallelse till extra årsmöte(medlemsmöte) i Sweden Balboa Society
Tid: Måndag den 18 januari 2021 klockan 20.00. Dörrarna öppnas 19.45
Plats: LTH, Studiecentrum, John Ericssons väg 4, Lund.

Meddela Orvar via orvarturegard@gmail.com om Du kommer att delta på mötet. Han vill
veta om Du kommer till LTH eller kopplar upp Dig via Skype. Meddela då Din Skypeadress
till Orvar.

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. Val av David Hagersten till ordinarie ledamot i styrelsen som tilltänkt kassör för att
styrelsen vi lämplig tidpunkt under våren skiftar mellan Lena Malmsten och honom.
Valberedningen arbetar just nu med en eventuell rockad att således ske innan ordinarie
årsmöte i maj -21.
7. Val av suppleant till SBS styrelse efter David Hagersten.
8. Möter beslutar följande ändring och tillägg i stadgans preamble

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY med hemort i Stockholms,
Uppsalas, Göteborgs och Lund/Malmös kommuner

Med följande tillägg:
Kommuner som föreningen bedriver verksamhet i framgår av bifogade lista som löpande
fastställs av föreningens styrelse.

Anmärkning 1: Detta är en andra läsning av stadgans ändring. En andra läsning krävs efter
ytterligare minst 3 månader vid ett extra årsmöte varvid stadgans nya lydelse träder i kraft.
Den första läsningen skedde vid medlemsmöte den 15 september.

Anmärkning 2: Syftet är att vi med hjälp av denna skrivning ska kunna genomföra
förhandlingar bl a med de kommuner vi verkar i för att som ideell förening kunna åtnjuta
subsidier avsatta för bidrag till kulturverksamhet.

Anmärkning 3: Stadgan finner Du under föreningens hemsida.

9. Information om the Revival 2021 och planer i övrigt
10. Pågående kursverksamhet.
11. Övriga frågor

Föreningens möte annonseras på föreningens hemsida www.swedenbalboa.se

Välkomna!
Styrelsen för Sweden Balboa Society
Orvar Turegård/Christina Ohlsson

