Nacka Equmenia, Årsmöte 2018-02-13, Dagordning

Årsmöte 2019 för Nacka Equmenia
Dagordning
Föreningens årsmöte den 5 februari kl. 19.00 i Björknäskyrkan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet.
Fastställande av dagordning.
Fråga om årsmötet är sammankallat på rätt sätt.
Verksamhetsberättelse, medlemsstatistik, ekonomisk redogörelse för föregående
verksamhetsår samt revisionsberättelsen.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Riktlinjer för kommande verksamhetsår.
Fastställande av eventuell medlemsavgift.
Val av styrelsens ordförande, tillika ordförande för föreningen.
Val av vice ordförande och kassör.
Val av revisor och en revisorssuppleant.
Val av övriga funktionärer.
Val av två ledamöter till valkommittén.
Val av ombud till equmenias riksstämma samt region Stockholms regionstämma.
Val av ombud till Nacka missionsförsamlings styrelse.
Val av ombud till övriga organisationer.
Förslag/ärenden som lämnats in till årsmötet av medlemmar eller styrelsen.
16.1.
Motion om regler och riktlinjer.
16.2.
Motion om uppdaterade stadgar.
16.3.
Motion om medlemsavgift.
Övriga ärenden som årsmötet beslutar att ta upp till behandling.

Nacka Equmenia
Värmdövägen 622
132 41 Saltsjö-Boo

Org.nr: 802505-4753
E- post: info@nackasmu.se
Webb: www.nackasmu.se

Sida 1 av 3

Nacka Equmenia, Årsmöte 2018-02-13, Dagordning

Bilaga: Förslag på riktlinjer för kommande verksamhetsår
Föreningen har följande mål under 2019:
●
●
●

●
●
●

Scoutverksamheten för barn och ungdomar ska fortsätta i oförminskad styrka.
Inga scouter ska sluta pga. kvaliteten i verksamheten.
Slutför arbetet med att skriva första versionerna av handlingsplaner för olika
krissituationer. Därefter ska säkerhetsarbetet fortsätta genom att säkerställa att
handlingsplanerna efterlevs och hålls uppdaterade.
Alla scoutledare ska ha gått webbkursen Trygga möten.
Alla scoutledare som inte gått kursen Ska’ut erbjuds att gå den.
Arbeta för att rusta upp scoutstugan.
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Bilaga: Vad gör styrelsen?
Den som är ordförande…
● ansvarar för att kåren fungerar
● kallar till års-, förenings- och ledarmöten
● ansvarar för att föreningens mål uppnås
● ansvarar för att närvaro rapporteras till Nacka kommun, Equmenia och Bilda
● skriver årsberättelse
● deltar på Nacka scoutkårers ordförandeträffar
● skickar in årlig statistikrapport till Equmenia
● ansvarar för genomförandet att det som beslutas på årsmötet
Den som är vice ordförande…
● hjälper ordföranden
Den som är kassör…
● skickar ut fakturor
● betalar fakturor
● sköter bokföringen
● övervakar att fakturor betalas i tid
● skriver årsredovisning
● skriver förslag på budget
Den som är revisor…
● kontrollerar att kassören har skött bokföringen korrekt
Den som är valberedare…
● föreslår vilka personer som vore lämpliga för de olika styrelserollerna
Notering:
Vill du ta ansvar för något men inte allt i nom en viss roll? Rollerna är inte fasta och det är fullt möjligt att dela upp
en roll i flera mindre. För ett par år sedan hade föreningen exempelvis en Siffergeneral som ansvarade för
närvarorapportering och statistikrapporter.
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