Kallelse till Svenska Hornsällskapets
årsmöte 8 februari 2020 kl. 14.30 på
Kulturskolans lokaler i Kortedala
Medlem som önskar föra fram ärenden meddelar detta skriftligt via
mejl till styrelsen: kjersti@svenskahorn.se SENAST 2 FEBRUARI.

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 2019
§ 10 Val av
a) ordförande (1 år) (förslag: Kjersti Vanderloock) b) revisor (1 år) (förslag: Jonny
Boo) c) revisorssuppleant (1 år) (förslag: Anna Weiding) d) valberedning (Annmari
Wangin, Linnea Pihl)

§ 11 Beslutande om medlemsavgiftens storlek; styrelsen föreslår att avgiften
förblir på nuvarande nivå
§12 Förslag från styrelsen om stadgeändring:
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.

§ 13 Förslag från årsmötet gällande stadgeändringar:
Paragraf 6 i stadgarna bör förtydligas med tillägget att: ”styrelsen utser
själva alla poster, undantaget ordförandeposten”. Citat protokoll årsmötet 2019:
”Denna formulering skulle underlätta både styrelsen och valberedningens
arbete.
Det är årsmötets uppfattning att paragrafen bör få ovan tillägg. Frågan ska
tas upp igen vid årsmötet 2020 för att denna ändring av stadgarna ska kunna
fastställas.”
§ 14 Överlappning styrelseledamöter för nästa period
§ 15 Ansvarig för medlemstidningen
§ 16 Inkomna motioner från medlemmarna
§ 17 Övriga frågor
§ 18 Mötets avslutande

Välkomna!

