Ombud, styrelseledamöter och andra intresserade kallas härmed till årsstämma
med SV Lundabygden måndagen den 23 mars kl. 18.30 i våra lokaler på
Glimmervägen 6 i Lund.
Anmälan skall ske till SV Lundabygden senast 16 mars på tel. 046-211 70 80
eller via e-post till mirjam.wallin@sv.se

Dagordning vid SV Lundabygdens avdelningsstämma 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stämmans öppnande
Val av stämmofunktionärer
Fastställande av föredragningslista och förhandlingsordning
Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
Godkännande av kallelsen
Avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om hur över- eller
underskott ska disponeras
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Förslag från avdelningsstyrelsen
A. Övergripande inriktning av verksamhet och ekonomi kommande år
B. Övriga förslag
12. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella ersättare
14. Val av
a. Avdelningsordförande
b. Minst sex övriga ledamöter
c. En ledamot vald på förslag av Förbundet Vi Unga
15. Val av revisorer enligt §9: två förtroendevalda och en auktoriserad/godkänd revisor
samt eventuella ersättare för dessa
16. Val av valberedning samt ordförande i denna
17. Val av regionstämmoombud
18. Val av förbundsstämmoombud
19. Revidering av stadgar
20. Behandling av motioner
21. Övriga frågor
22. Stämmans avslutande

Denna kallelse går numera ut till den regionala organisationen hos våra grundorganisationer
(Centerpartiet, Liberalerna, LRF) och Förbundet Vi Unga, samt övriga organisationer som är
medlemmar i SV Lundabygden.

Vi ber er att anmäla ombud enligt följande:
Rösträtt vid avdelningsstämma har:
a) Tio ombud för var och en av SVs grundorganisation och Förbundet Vi Unga.
Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation.
b) Tre ombud för varje övrig organisation och institution som är medlem i avdelningen
och har en regional organisation samt erlagt av avdelningsstämman fastställt
medlemsavgift. Ombuden utses av respektive organisations regionala organisation.
c) Ett ombud för varje lokal medlemsorganisation som verkar inom avdelningens
geografiska verksamhetsområde och som ej har en regional organisation samt erlagt av
avdelningsstämman fastställd avgift.
d) Avdelningsstyrelsens ledamöter utom i fråga om ansvarsfrihet, val av styrelse samt val
av revisorer.

De kommuner som ingår i vårt upptagningsområde är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och
Staffanstorp.

Vi önskar följande från ombuden:
Namn, vilken organisation man representerar, om man kommer på stämman samt mailadress
ifall man önskar handlingarna i förväg.

