Styrelsen i Svenska Hornsällskapet önskar alla välkomna till ett digitalt årsmöte
den 7 mars 2021. Innan mötet börjar finns det möjlighet för Zoomfika
15.30-15.55. Ta med dig kaffekoppen och bullen till soffan. Klicka in dig till
Zoomrummet och se om det dyker upp andra fikasugna medlemmar!
16.00-18.00 Årsmöte
Vi vill också påminna om det pedagogiska passet under ledning av
Maria Becker Gruvstedt 13.00-15.00. Informationen skickades ut 14 februari,
och kommer inom kort även ligga på vår hemsida.

Kallelse till Svenska Hornsällskapets
årsmöte 7 mars 2021 kl. 16.00
Medlem som önskar föra fram ärenden meddelar detta skriftligt via mejl till
styrelsen: kjersti@svenskahorn.se SENAST 27 FEBRUARI.
På grund av rådande omständigheter med Corona kommer mötet hållas digitalt
via Zoom:
https://lnu-se.zoom.us/j/69791143258?pwd=L1JQMDJJWU9kcjVUOWkydldTZVNmUT09

Om inloggning krävs fyll i: SHS
Om något krånglar kan du mejla Hans-Erik.Holgersson@lnu.se

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Godkännande av dagordning
§ 3 Årsmötets behöriga utlysande
§ 4 Val av mötesordförande
§ 5 Val av mötessekreterare
§ 6 Val av två justerare, tillika rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

§ 8 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§ 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2020
§ 10 Val av ny styrelse
a) ordförande (1 år) förslag: Annamia Larsson, övriga styrelseledamöter, förslag;
Börje Andersson (3 år), Anne Pettersson (3 år), Johan Bellskog (3 år),
Hans-Erik Holgersson (1 år), Kristina Karlsson (1 år) och Christina Landén (3 år)
b) revisor (1 år) förslag: Jonny Boo
c) revisorssuppleant (1 år) förslag: Anna Weiding
d) valberedning (1 år): inga färdiga förslag när kallelsen skickas ut
§ 11 Beslutande om medlemsavgiftens storlek
Förslag: nuvarande nivå bibehålls (Ordinarie 300:-, Studerande / Reducerad 150:-,
Familj 450:-). Senaste höjning av medlemsavgiften skedde 2010.
§ 12 2:a omröstning om ändring i paragraf 6 i föreningens stadgar:
Förslag från styrelsen om stadgeändring från år 2020: Paragraf 6 i stadgarna bör
ändras till:
Föreningens styrelse skall bestå av: ordförande, sekreterare, kassör, 3 övriga
ledamöter, samt 1 suppleant. Inom styrelsen ska det finnas minst en person
som har särskilt ansvar för ungdomsverksamheten respektive
amatörverksamheten, och en som ansvarar för kontakten med
musikhögskolorna.
I dag vet många musikhögskolestudenter inte ens om att det finns en svensk
hornförening. Studenter är dels möjliga medlemmar som kan ha nytta av medlemskap,
och dessutom framtida ambassadörer och en stor resurs för hornsällskapet.
Paragrafändringen behöver fastställas med en andra omröstning vid årsmötet 2021
§ 13 Ny ansvarig för medlemstidningen;
Layoutansvarig: förslag Anita Andersson, Valberedningen arbetar med att hitta
kandidater till övriga ansvarsområden
§ 14 Val av personer som ansvarar för Florinfonden.
Förslag: Anne Pettersson, Sofia Nygren och Hans-Erik Holgersson
§ 15 Inkomna motioner från medlemmarna
§ 16 Övriga frågor
§ 17 Mötets avslutande

Välkomna!

