Välkommen till LUS årsmöte den 15 maj på Hotell Hallstaberget i Sollefteå
Program
12.30 – 13.30

Gemensam lunch

13.30 – 15.30

Medlemsmöte med en kort återblick på vad som gjorts under verksamhetsåret. Sedan går vi över till
strategiska samtal kring LUS framtida roll.

15.30 – 15.15

Kaffe

15.15 – 16.30

LUS Årsmöte

16.30

Tid för mingel, möten, bad, bastu, träning och andra fria aktiviteter

19.00

Middag (2 rätters)

Kostnad:

1 650 kr (inkl moms) per person. Då ingår lunch, middag, frukost och logi på Hotell Hallstaberget. Detta får
ert eget LAG stå för och ni betalar direkt på hotellet.

Anmälan:

Anmäl dig senast den 7 april på www.landsbygdnsatverket.se/leadertraff. Du använder samma anmälningsformulär som till den nationella leaderträffen. Tänk på att du bokar boende själv. För att så många som
möjligt av deltagarna ska kunna bo på Hallstaberget under leaderträffen vädjar vi om att boka in er i dubbelrum i
möjligaste mån. Ange ”Landsbygdsnätverket” vid bokning.
http://hallstaberget.se, telefon 0620-123 20.

Hjärtligt välkommen önskar LUS styrelse!

Dagordning för årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.

Öppnande av mötet.
Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.
Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
Förteckning av närvarande.
Upprättande av röstlängd.
Anmälan av ärende av informationskaraktär tas upp under punkten ”övriga frågor”.
Fastställande av föredragningslista.
Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
Styrelsens årsredovisning:
a) verksamhetsberättelse
b) ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse.
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om medlemsavgift och serviceavgift.
Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av föreningens ordförande.
Val av revisor samt revisorssuppleant.
Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.
Behandling av motioner.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.

