Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad januari-februari 2016
Värvar-Kick off 31 januari

Kom ihåg!
 Föreningsårsmöte ska hållas senast
29 februari 2016.
 Distriktsårsmötet
hålls den
2 april 2016 på
Lyransgården,
Fåker
 Skicka in redovisningsblanketten
för Föreningsstöd 2015
 Nästa månadsblad gäller för
mars-april och
material ska vara
inlämnat senast
29 februari

Under 2016 väntar nya
spännande utmaningar som vi
tar oss an tillsammans.
På kickoffen får Du ta del av
material och nyheter och vi
berättar har vi kan lyfta vår
verksamhet till nya nivåer,
bland annat genom att flytta ett
centralt fokus till de lokala

Föreningsårsmöte
På ett föreningsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:
a) fastställande av föredragningslista

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.

 4/2 Lf 0600 Näcken, Stugun
kl. 14.00 hemma hos
Gudrun o John-Eric

 7/2 Lf 387 Strålen,
Hammerdal kl. 16.00 i
IOGT-NTO-huset i Mo

 13/2 Lf 2240 Jätten, Hara

d) ställningstagande till om
årsmötet är beslutsmässigt

 14/2 Lf 0287 Odens sal,

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, två
rösträknare och två protokolljusterare
f) föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse
h) föredragning av revisionsberättelse

j) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen
k) beslut om motioner och förslag
m) beslut om arbetsplan för tiden fram till nästa årsmöt

063-12 66 00

Årsmötesdatum

c) ställningstagande till om
årsmötet har kallats enligt
stadgarna

l) beslut om ersättningar

(nbv.se/Avd/
Mittsverige/NBV-iJamtlands-lan)

q) val av ordförande, vice
ordförande, sekreterare,
kassör och studieledare

b) fastställande av antalet
närvarande medlemmar

i) fastställande av resultaträkning och balansräkning

Vi samarbetar
givetvis med

engagemanget med lokala
värvarteam.
Värvar-Kick offen hålls
31 januari kl. 12.00-17.00
i Pelarsalen, Gränsgatan
9 (ingång från gården),
Östersund.
Anmälan görs senast
25 januari på 063-13 20 45 alt
mail jamtland@iogt.se

n) beslut om eventuell lokal
medlemsavgift för det kommande kalenderåret
o) beslut om budget för det pågående kalenderåret
p) beslut om antal ledamöter,
minst fem, och ersättare i
styrelsen

kl. 12.00 i Föreningshuset
Östersund kl. 14.00 i IOGTNTO-lokalen, Lingonv. 5
Odensala/Östersund
samt eventuella ytterligare
ledamöter och ersättare i
styrelsen
r) val av två revisorer och
minst en ersättare
s) val av valberedning och
eventuella ersättare
t) val av ansvarig juniorledare om föreningen bedriver juniorverksamhet
u) val av ombud och ersättare
till distriktsårsmötet
v) val av ombud och ersättare
till IOGT-NTO:s Juniorförbunds distriktsårsmöte
om föreningen bedriver
juniorverksamhet
w) eventuella ytterligare val
x) beslut om tid, plats och
kallelsesätt för nästa årsmöte
y) beslut om eventuella
andra frågor som finns
med i kallelsen

 17/2 kl. 18.30 Våra Gårdardistriktet i lokalen
Godtemplaren, Gräns. 9 B,
Östersund

 20/2 Lf 0277 Breidablick,
Östersund kl. 14.00 i
Pelarsalen

 27/2 Lf 655 Norrskenet,
Strömsund kl. 14.00 i
lokalen, Ängsg. 3

 27/2 Lf 0350 Fjällblomman,
Oviken i Svenstavik

 1/3 Lf 6393 Skutan, Åre
kommun i Lillkyrkan,
Järpen kl. 19.00

 9/3 Lf 0312 Liljan, Ås
i NBV:s lokaler Gränsg. 9 A,
Östersund kl. 11.00

 20/3 Lf 0484 Fridsbasunen,
Vemdalen kl. 14.00

 2/4 Junis-distriktet på
Lyransgården, Fåker

 2/4 IOGT-NTO-distriktet på
Lyransgården, Fåker

