Jämtlands läns distrikt av
Månadsblad januari-februari 2013
Förenings– och kretsårsmöten
På ett föreningsårsmöte ska
följande ärenden tas upp:

På ett kretsårsmöte ska följande
ärenden tas upp:

a) fastställande av
föredragningslista

a) fastställande av föredrag-

b) fastställande av antalet
närvarande medlemmar

b) fastställande av antalet anmälda och närvarande ombud
och övriga röstberättigade
deltagare

c) ställningstagande till om
årsmötet har kallats enligt
stadgarna

Kom ihåg!
 Föreningsårsmöte
ska hållas senast
28 februari 2013.
 Kretsårsmöte ska
hållas senast
15 mars 2013.
 Distriktsårsmötet
hålls den 13 april
på Centrum, Hammarstrand.

d) ställningstagande till om
årsmötet är beslutsmässigt
e) val av ordförande och
sekreterare för mötet, två
rösträknare och två
protokolljusterare

073-274 53 10

d) ställningstagande till om
kretsårsmötet är beslutsmässigt

f) föredragning av styrelsens
verksamhetsberättelse
g) föredragning av styrelsens
ekonomiska berättelse

f) föredragning av kretsstyrelsens verksamhetsberättelse

h) föredragning av
revisionsberättelse

g) föredragning av kretsstyrelsens ekonomiska berättelse

h) fastställande av
resultaträkning och
balansräkning

h) föredragning av eventuella
andra verksamhetsberättelser

Forts. se nästa sida

http://www.nbv.se/
Avd/Mittsverige/NBV
-i-Jamtlands-lan

c) ställningstagande till om
kretsårsmötet har kallats
enligt stadgarna

e) val av ordförande och sekreterare för mötet, rösträknare
och två protokoll justerare

i) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i
styrelsen

Vi samarbetar
givetvis med

ningslista

i) föredragning av revisionsberättelse
j) fastställande av resultaträkning och balansräkning
Forts. se nästa sida

Distriktsårsmötet 13/4
Kallelsen kommer att skickas ut
i början av februari, så att den
är ute i god tid till föreningsoch kretsårsmöten. För
säkerhets skull så skriver vi om
rätten enligt stadgarna att
representera vid årsmötet och
om motioner även här;
”Varje IOGT-NTO-förening har
rätt till två ombud, dock om
föreningen har fler än femtio
medlemmar har den rätt till

ytterligare ett ombud för varje
påbörjat femtiotal medlemmar
utöver de första femtio.
Varje IOGT-NTO-krets har rätt
att låta sig representeras av ett
ombud.”
Motion till årsmötet kan väckas
av såväl lokalförening som krets
och enskild medlem. Sådana
motioner skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 1
mars 2013.

Årsmötesdatum
Följande årsmötesdatum har
kommit distriktet till kännedom.
(Givetvis kan även föreningar,
kretsar 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 287 Odens sal, Östersund kl. 14.00 i IOGT-NTOlokalen i Odensala
 10/2 Lf 902 Ärlan, Sikås
 16/2 Lf 277 Breidablick, Östersund kl. 13.00 i Pelarsalen,
Östersund
 16/2 Lf 600 Näcken, Stugun
kl. 11.00
 17/2 Lf 2240 Jätten, Hara
 19/2 Lf 6504 Räddningplankan, Östersund kl. 18.00 i
Pelarsalen, Gränsg. 9, Östersund
 24/2 Lf 655 Norrskenet,
Strömsund kl. 14.00
 25/2 Lf 522 Välkommen till
frihet, Hammarstrand
 28/2 Lf 318 Lyran, Fåker
 28/2 Östersunds kommunkrets kl. 18.30 i IOGT-NTOlokalen, Odensala/Östersund
 7/3 Lf 6393 Skutan, Åre kommun i Lillkyrkan, Järpen
 23/3 Junis-distriktet i Föreningshuset Mo/Hammerdal
 22-24/3 UNF-distriktet Brunflo Ordenshus
 13/4 IOGT-NTO-distriktet
 24/4 Länsnykterhetsförbundet
 27/4 NBV MittSverige

VGV

Forts. Föreningsårsmöte

Forts. kretsårsmöte

j) beslut om motioner och
förslag
k) beslut om ersättningar

k) beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i kretsstyrelsen

l) beslut om arbetsplan för
tiden fram till nästa årsmöte

l) beslut om motioner och förslag

m) beslut om eventuell lokal
medlemsavgift för det
kommande kalenderåret

m) beslut om ersättningar

n) beslut om budget för det
pågående kalenderåret

o) beslut om föreningsavgift till
kretsen

n) beslut om arbetsplan för det
pågående kalenderåret

p) beslut om budget för det
pågående kalenderåret
q) beslut om antal ledamöter,
minst fem, i kretsstyrelsen
samt om deras mandattid

o) beslut om antal ledamöter,
minst fem, och ersättare i
styrelsen
p) val av ordförande, vice
ordförande, sekreterare,
kassör och studieledare samt
eventuella ytterligare
ledamöter och ersättare i
styrelsen

r) val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör,
studieledare, eventuella ytterligare ledamöter och fyra
ersättare i kretsstyrelsen
s) val av två revisorer och två
ersättare
t) val av valberedning med tre
ledamöter, varav en sammankallande

q) val av två revisorer och minst
en ersättare

u) eventuellt val av distriktsårsmötesombud

r) val av valberedning och
eventuella ersättare

v) beslut om tid och plats för
nästa kretsårsmöte

s) val av ansvarig juniorledare
om föreningen bedriver
juniorverksamhet

w) beslut om eventuella andra
frågor som finns med i kallelsen

t) val av ombud och ersättare till
distriktsårsmötet

Musikleken

u) val av ombud och ersättare till
IOGT-NTO:s Juniorförbunds
distriktsårsmöte om
föreningen bedriver
juniorverksamhet
v) val av ombud och ersättare till
kretsårsmötet om föreningen
tillhör en krets
x) eventuella ytterligare val
y) beslut om tid, plats och
kallelsesätt för nästa årsmöte
z) beslut om eventuella andra
frågor som finns med i
kallelsen

Årets upplaga av tävlingen
Musikleken, arrangerad av NBV,
går av stapeln den 5 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.

Forts. Vit Februari
Även i år så kan den vill, utan att
vara medlem i IOGT-NTO, fira en
Vit Februari. Detta kombineras
med en mängd arrangemang,
huvudsakligen i Strömsunds
kommun. Bästa sättet att hålla
koll på arrangemangen är via
deras hemsida
www.stromsund.se. Där går det
också avge ett löfte för februari.

