Kallelse 'll SK Region Mi/s årsmöte 2018
Datum:
Tid:
Plats:

Borlänge den 7 januari 2018

Lördag den 17 februari
kl 13.00
Dalarnas Museum i Falun

Varmt välkommen ?ll vårt första ”rik?ga” årsmöte i Region MiC.
Vi har bokat en lokal in?ll recep?onen på Dalarnas museum i Falun för vårt möte.
Klockan 14.30 får vi en visning av museets samling av dalakonstnärer.
Tacksam om Du anmäler om du kommer senast den 12 februari – så vi vet hur mycket dryck/smörgås
vi ska beställa och om du vi följa med på visningen eNer årsmötet. Anmälan ?ll:
birgiCa.nickolausson@bahnhof.se alt 072-563 23 53
Enligt våra stadgar ska vår styrelse se ut så här:
Mom 2. Regionstyrelsen består av
- ordförande, som utses av årsmötet för e; år.
- fyra ordinarie ledamöter, som utses av årsmötet för två år, två vid varje årsmöte.
- två suppleanter, som utses av årsmötet för e; år.
Mom 3. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Övriga val på årsmötet:
- val av en ordinarie revisorer och en suppleant på vardera två år.
- val av två ledamöter, varav en sammankallande, Cll valberedning på e; år.
Idag ser vår styrelse ut så här:
Ordförande: BirgiCa Nickolausson
Kassör: Mona Lindström – kvarstår 1 år
Sekreterare: Cia Lindén – kvarstår 1 år
Ledamot: Linda Blaauw
Revisor: Misan Tejre – kvarstår 1 år
Som Ni ser behöver vi ﬂera intresserade ?ll vår styrelse – så är du intresserad hör av dig ?ll BirgiCa.
Vi behöver också utse representanter- 2 personer - från vår region ?ll förbundets årsstämma i
Stockholm den 24 mars. Är du intresserad hör av dig ?ll BirgiCa.
Har du mo?oner ?ll styrelsen gäller följande enl stadgarna:
§ 7. MoConer
Enskild medlem, som erlagt medlemsavgiG Cll Svenska Konstnärsförbundet, har moConsrä;.
Mom 1. Enskild moCon som avser Region Mi;s verksamhet skickas Cll regionens styrelse,
som har a; Cllstyrka eller avslå moConen och sedan ta upp den för beslut på årsmöte.
Om regionstyrelsen föreslår avslag skall de;a moCveras i e; y;rande.
Mom 2. Enskild moCon som är av vikt på förbundsnivå ska lämnas Cll regionens styrelse som har a;
Cllstyrka eller avslå moConen. Tillstyrks den sänds den vidare Cll förbundsstyrelsen. Avslås
den sänds den vidare Cll förbundsstyrelsen som enskild moCon med e; y;rande från
regionens styrelse.
Mom 3. Enskild moCon skall vara regionstyrelsen Cllhanda senast å;a veckor före dag för förbundets
årsstämma.

