KALLELSE
Härmed kallar MIP – Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation till ordinarie årsmöte
måndagen den 27 februari 2017.
Varje medlemsförening har två röster. Ett ombud kan maximalt ha en röst. Medlemsförening ska
senast till årsmötet anmäla skriftligt sina två ombud via fullmaktsformulär. Se separat inbjudan
till årsmötet för mer information.
Plats: KompetensCenter Idéburna Malmö, Nobelvägen 21
Tid: kl 18.00-20.40

Förslag till dagordning – MIP
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd.
3. Mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av ordförande och sekreterare för årsmöte.
6. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika
vid val fungera som rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Behandling av motioner och propositioner inkomna senast 30 november.
Propositioner:
- Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad 2017-2020
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
12. Beslut om årsavgift till organisationen för kommande verksamhetsår.
13. Val av ordförande för en tid av ett år.
14. Val av halva antalet vice ordföranden för en tid av två år.
15. Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år.
16. Val av 3 (tre) suppleanter (1-3) för en tid av ett år.
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17. Val av 2 (två) revisorer och 2 (två) revisorssuppleanter för en tid av ett år.
18. Val av 3 (tre) ledamöter i valberedningen varav en sammankallande för en tid av ett år.
19. Mötets avslutande

Anmälan: (med namn och förening) görs senast den 17 februari 2017, via mejl info@mip.org.se
Vänligen meddela via mejl info@mip.org.se senast 17 februari 2017 om ni önskar mat

Årsmöteshandlingar kommer kontinuerligt läggas ut på http://mip.org.se/om/arsmote/

Varmt välkomna!

