Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad januari-februari 2015
Föreningsårsmöte
På ett föreningsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista
b) fastställande av antalet närvarande medlemmar

Kom ihåg!
 Föreningsårsmöte ska hållas senast
28 februari 2015.
 Distriktsårsmötet
hålls den
28 mars 2015 i
IOGT-NTOföreningshuset,
Hammerdal
 Nästa månadsblad gäller för
mars-april och
material ska vara
inlämnat senast
28 februari

c) ställningstagande till om årsmötet har kallats enligt stadgarna

063-12 66 00

r)

val av valberedning och
eventuella ersättare

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två rösträknare och två protokolljusterare
f) föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse

h) föredragning av revisionsberättelse
h) fastställande av resultaträkning och balansräkning
i) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
j)

beslut om motioner och förslag

k)

beslut om ersättningar

l)

beslut om arbetsplan för
tiden fram till nästa årsmöte

n) beslut om budget för det
pågående kalenderåret
o)

beslut om antal ledamöter,
minst fem, och ersättare i
styrelsen

Kälarne kl. 12.00 Hotell
Östjämten

 11/2 Lf 387 Strålen,
s)

val av ansvarig juniorledare om föreningen bedriver juniorverksamhet

t)

val av ombud och ersättare till distrikts-årsmötet

u) val av ombud och ersättare till IOGT-NTO:s Junior-förbunds distriktsårsmöte om föreningen
bedriver juniorverksamhet

Hammerdal kl. 18.00 i
IOGT-NTO-huset

 14/2 Lf 277 Breidablick,
Östersund kl. 12.00 i
Pelarsalen

 14/2 Lf 2240 Jätten, Hara
kl. 12.00 i Föreningshuset

 15/2 Lf 287 Odens sal,
Östersund kl. 14.00 i IOGTNTO-lokalen i Odensala

 18/2 kl. 18.30 Våra Gårdar-

v)

val av ombud och ersättare till krets-årsmötet
om föreningen tillhör en
krets

x)

eventuella ytterligare val

y)

beslut om tid, plats och
kallelsesätt för nästa årsmöte

 25/2 Lf 522 Välkommen till

z)

beslut om eventuella
andra frågor som finns
med i kallelsen

 25/2 Lf 318 Lyran, Fåker

Resa till Forbondemarknad
Följ med på föreningen Lyrans
resa den 17/2 till forbondemarknaden i Röros. Avresa från
Lyransgården, Fåker kl 07.00
åter 21.00. Avgift inkl. fika är
500 kr/person. Välkommen
med anmälan till Rolf Olovsson

Följande årsmötesdatum har
kommit distriktet till kännedom. (Givetvis kan även
föreningar och en del andra
organisationer som ej nämns
här ha sina årsmöten
inplanerade) Att datumen
nämns här utgör inte heller
någon kallelse till nämnda
årsmöten. Uppdateringar
kommer att finnas på
distriktets hemsida.
 10/2 Lf 4984 Klippan,
Hoting kl. 18.00 i Folkets
Hus

 11/2 Lf 299 Kälarne Sällhet,

g) föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse

p) val av ordförande, vice ord-

(www.nbv.se/
avdelningar/
MittSverige)

q) val av två revisorer och
minst en ersättare

d) ställningstagande till om
årsmötet är beslutsmässigt

m) beslut om eventuell lokal
medlemsavgift för det kommande kalenderåret

Vi samarbetar
givetvis med

förande, sekreterare, kassör och studieledare samt
eventuella ytterligare
ledamöter och ersättare i
styrelsen

Årsmötesdatum

tel. 072-2044945 mail
helmers.viken@tele2.se alt.
Vivan Åhman tel. 0767623087 mail
vivan.ahman@iogt.se senast
13/2. OBS! Anmälan är
bindande.

distriktet i Odensala
Ordenshus

 25/2 Lf 312 Liljan, Ås
kl. 11.00 NBVs sysal,
Gränsg. 9 A, Östersund
frihet, Hammarstrand,
kl. 19.00, Centrum
kl. 19.00 på Lyransgården

 26/2 Lf 6504 Räddningsplankan, Östersund
kl. 18.00 i Konferensrummet Godtemplaren,
Gränsg. 9 B, Östersund

 1/3 Lf 655 Norrskenet,
Strömsund kl. 14.00 i
lokalen, Ängsg. 3

Forts. nästa sida

Forts. Årsmötesdatum

 3/3 Lf 6393 Skutan, Åre
kommun i Lillkyrkan,
Järpen kl. 19.00

 14/3 Junis-distriktet kl.
10.00 i konferensrummet
Godtemplaren, Gräng. 9
B, Östersund

 18/3 kl. 18.00 Lf 3531
Vikingafanan i Brunflo
Ordenshus

 28/3 IOGT-NTOdistriktet i IOGT-NTOlokalen i Hammerdal

 28/4 Östersunds Godtemplares Byggnads-AB:s
årsstämma i IOGT-NTOlokalen Odensala

 14/11 NBV

Vit februari
Även i år så
kan den som
vill, utan att
vara medlem i
IOGT-NTO,
fira en Vit Februari. Ett
arrangemang är som IOGTNTO är med och anordnar är
Gamla Tingshuset i
Östersund den 27/2
där bl.a. Andreas
Eriksson och Angelica
Mattiasson medverkar
med en föreläsning.
Det blir även musik och
servering av en buffé.
Bevaka hemsidan
jamtland.iogt.se för
mer info!

Musikleken
Årets upplaga av tävlingen
Musikleken, arrangerad av
NBV, går av stapeln den 3
februari. Många lag från
IOGT-NTO, har redan
anmält sig.
Om den som inte tillhör
något av dessa lag, men ändå
vill ha möjligheten att vara
med och tävla, kan kontakta
expeditionen.

