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Kallelse till Hässleholms Allmänna IdrottsSällskap årsmöte 2023

Söndagen 12 mars 2023 kl.14:00 är alla medlemmar välkomna att deltaga vid HAIS årsmöte
på Hässleholmsgården i lokalen museet.

Motioner eller annat som Ni vill skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 
10 februari, för att hinna behandlas till årsmötet.

Det kommer att bjudas på fika, därför önskas anmälan till mötet via mejl till 
info@hais.info ange Anmälan årsmöte i ämnesraden. 
Meddela också om där är några allergier.

Handlingar till årsmötet och styrelsens propositioner kommer finnas tillgängliga för 
medlemmar i klubbstugan en vecka före mötet samt på begäran via mejl till info@hais.info 
ange Årsmöteshandlingar i ämnesraden.

Valberedningen är i fullgång med sitt arbete, de tar tacksamt emot nomineringar 
(personen/personerna ska vara tillfrågade och accepterat) till styrelseuppdrag som är på val på
mötet. Enligt nedan

Ordförande Omval/Nyval
Kassör Fyllnadsval
Ledamot Nyval 3 personer
Suppleant Nyval/Omval 2 personer
Revisorer Nyval/Omval 2 personer
Valberedning Nyval/Omval 2 personer

Mejla: monatroedsson@hotmail.com eller leo.johannesen@gmail.com 

Där behöver även komma in nomineringar på övriga funktioner inom Hais, enligt nedan. 
Funktionerna står även med i det medföljande dokumentet ”Funktioner inom HAIS”

Funktionärssamordnare, Tävlingssamordnare, Klädsamordnare, Nyckelsamordnare, 
Utbildnings- och föreläsningssamordnare, Medlemssamordnare,,,,,,,,,,,

Har Ni funderingar eller frågor om dessa uppdrag tveka inte att höra av Er till mig
Mejl: elo.johannesen@gmail.com 

Styrelsen hälsar Er alla varmt välkomna
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Dagordning vid Hässleholms AIS årsmötet

1. Mötets öppnande
2. Parentation (tyst minut för avliden medlem under 2022)
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande 
5. Val av mötessekreterare
6. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
7. Årsmötets behöriga utlysande
8. Fastställande av dagordningen
9. Fastställande av Verksamhetsberättelse 2022
10.Fastställande av Ekonomiskberättelse 2022
11.Fastställande av Balansräkningen 2022
12.Revisionsberättelsen 
13.Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
14.Fastställande av medlemsavgiften för 2024
15.Fastställande av Verksamhetsplan för 2023
16.Fastställande av budget för 2023
17.Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
18.Val av ordförande
19.Fyllnadsval av kassör
20.Val av övriga styrelseledamöter
21.Val av suppleanter
22.Val av revisorer och suppleanter
23.Val av valberedning
24.Val av övriga funktioner i föreningen
25.Övriga frågor som anmälts under punkt 8
26.Mötet avslutas
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