Kallelse till årsmöte.
Hjärtligt välkomna till årsmötet i Kreativt & Tekniskt Forum Blekinge på
Kreativum Science Center i Karlshamn,
torsdagen 14 mars 2019 kl. 18.00.
Innan årsmötet kommer Kreativums VD Mathias Roos att informera om nyheter
och nya stationer på Kreativum samt hur man ser på framtiden nu när
Karlshamns kommun är 100% ägare. Om någon ytterligare från Kreativums
styrelse kommer är i dagsläget oklart, men vi hoppas på det.
PROGRAM:
1. Mathias Roos, VD Kreativum Science Center.
2. Årsmötesförhandlingar.
3. Förtäring.
Dagordning för årsmötet finns på omstående sida. Övriga årsmötesdokument
kommer från och med den 8 mars att vara utlagda på föreningens hemsida
www.kretefo.se och vår Facebooksida. Årsmötesdokumenten kommer också att
finnas tillgängliga vid årsmötet. De som önskar kan beställa ett exemplar från
föreningens kansli på Kreativum.
Föranmälan, senast 8 mars 2019, görs till föreningens tel. 0454-563956 eller
e-post: kreativt.forum@kreativum.se
Välkomna

Dagordning vid årsmöte 2019-03-14 klockan 18.00.

1.

Årsmötets öppnande och godkännande av dagordning.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av två justerare tillika rösträknare.

4.

Frågan om medlemmarna blivit stadgeenligt kallade.

5.

Justering av röstlängd.

6.

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

7.

Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt
revisorernas berättelse.

8.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt eventuella beslut med anledning av
redovisat resultat.

9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2019.

11.

Beslut om styrelsens förslag till budget för 2019.

12.

Beslut om medlemsavgifter för nästkommande år.

13.

Val av ordförande, och ledamöter i styrelsen.

14.

Val av revisorer och revisorssuppleant.

15.

Val av ordförande samt två ledamöter i valberedningen.

16.

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

17.

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

18.

Årsmötets avslutande.

