Datorföreningen vid
Lunds Universitet och
Lunds Tekniska Högskola

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE, TILLIKA ÅRSMÖTE, 2018–11–20
Du kallas härmed till höstmöte, tillika årsmöte, i Datorföreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola.
Vill du vara med och påverka ska du komma dit!
Tid: Tisdagen den 20 november, klockan 17:59
Plats: (Styrelsen återkommer med platsen)
Föranmälan: kommer@dflund.se (fjärrnärvaro: kommerinte@dflund.se)
Föranmälda bjuds på smörgåstårta!

Om du har några förslag e.dyl. som du vill att mötet ska ta upp, så kan du lämna in en motion till styrelsen senast den 13:e
november 17:00. Detta görs enklast per e-post till styrelsen@dflund.se.
Om uppgifterna på inbetalningskortet är felaktiga, kontakta medlem@dflund.se.
Adressändring anmäls till adress@dflund.se

Förslag till dagordning
§1

Ordförande förklarar höstmötet, tillika årsmötet, öppnat

Mötesformalia
§2.1

Val av mötesordförande och mötessekreterare

§2.2

Val av två justeringsmän, som skall upprätta röstlängd, fungera som rösträknare samt tillsammans med
mötesordföranden justera mötesprotokollet. Fastställande av tid och plats för justering.

§2.3

Upprättande och godkännande av röstlängd

§2.4

Frågan om mötets behörighet och stadgeenliga utlysande

§2.5

Fastställande av dagordning

Stående punkter
§3.1

Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkningar för första halvan av verksamhetsåret, så
kallad halvårsrapport.

§3.2

Val för nästa verksamhetsår
1.
2.
3.
4.

Ordförande
Kassör
Systemansvarig
Styrelseledamöter och deras antal samt suppleanter I samband med detta väljs även inbördes ordning
för ledamöter och suppleanter.
5. Medlemmar av systemgruppen, inkl. systemansvarig, efter att deras antal fastställts. Systemgruppen
består av minst tre medlemmar. Väljs med inbördes ordning, bland röstberättigade medlemmar.
6. En revisor samt en revisorsuppleant. I detta val får varken den tillträdande eller den avgående styrelsens ledamöter delta. Revisor och revisorssuppleant får inte inneha några andra uppdrag inom
föreningen.
7. En valberedning om tre ledamöter, varav en skall vara sammankallande.
§3.3

Fyllnadsval till eventuella vakanta suppleantposter i styrelsen för innevarande år. Inga sådana finnes.

§3.4

Fyllnadsval till eventuella vakanta poster i systemgruppen för innevarande år. Inga sådana finnes.

§3.5

Fyllnadsval till eventuella vakanta revisorsposter för innevarande år. Inga sådana finnes.

§3.6

Fastställande av avgifter för vårterminen.

§3.7

Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästa verksamhetsår.

Övrigt
§4

Övriga frågor

Välkomna!

