Kallelse till årsmöte
Årsmötet i Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge äger rum torsdagen den 13
mars 2014 klockan 18.30 på Kreativum i Karlshamn.
Samma dag har Kreativum Öppet hus från kl. 13.30 för att fira sin 15årsdag och Kreativums växande skolverksamhet. Föreningens
medlemmar inbjuds att deltaga i firandet innan årsmötet.
Dragplåstret är astronauten Christer Fuglesang som medverkar i flera
aktiviteter under eftermiddagen. Dagen avslutas med
Inspirationsföreläsningar kl 16.00-18.00. Medlemmar som vill anmäla sig
till föreläsningarna gör det lämpligen direkt till föreningen. Vi har förbokat
platser! För detaljerat program se utskicket från Kreativum.
Efter Kreativums Öppna hus startar KTFBs årsmöte.

1. Årsmötesförhandlingar på Kreativum.
2. Enkel förtäring.
Dagordning för årsmötesförhandlingarna finns på omstående sida. Övriga
årsmötesdokument kommer från den 10 mars att vara utlagda på
föreningens hemsida www.kretefo.se . Årsmötesdokumenten kommer
också att finnas tillgängliga vid årsmötet.
De som önskar kan beställa ett exemplar från föreningens kansli på
Kreativum i Karlshamn.

Förhandsanmälan senast den 6 mars till kansliet tel 0454 303377 eller epost kreativt.forum@kreativum.se
Hjärtligt välkomna!
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Dagordning vid årsmöte 2014-03-13 klockan 18.30.

1.

Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.

Frågan om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.

3.

Val av två justerare tillika rösträknare.

5.

Justering av röstlängd.

7.

Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning samt revisorernas berättelse.

6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

Beslut om rätt för icke medlem att närvara och rätt att yttra sig.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt eventuella beslut med
anledning av redovisat resultat.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014.
Beslut om styrelsens förslag till budget för 2014.

Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.
Val av ordförande och ledamöter i styrelsen.
Val av revisorer och revisorssuppleant.

Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen.

Val eller beslut om att uppdraga åt styrelsen att utse företrädare för
KTFB i olika sammanhang.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som av
medlem anmälts till styrelsen för behandling av årsmötet.

Årsmötets avslutande.
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