Årsmöte Naturbruksskolornas Förening 2021
Till rektorer vid medlemsskolorna i Naturbruksskolornas Förening
Hej!
Den 23 april 2021, kl. 12:30 – 14:00, är det dags för årsmöte i Naturbruksskolornas Förening.
I detta utskick kan ni som medlemmar ta del av kallelse och föredragningslista liksom
handlingar och underlag till mötet. Observera att verksamhetsplanen är ett förslag att det
under årsmötet finns utrymme för diskussion om prioriteringar och ytterligare uppdrag innan
årsmötet fastställer planen.
Årsmötet kommer att hållas digitalt via zoom-länk. För att kunna delta i mötet behöver varje
medlemsskola anmäla sig. Detta görs via länken: https://forms.gle/s4KwMmzsQFuCTuAu8
Vi ses på zoom!
Anneli Gunnars
Ordförande i Naturbruksskolornas Förening
Spelregler för mötet
•

Stäng av ljudet när du inte ska tala samt om du har dålig uppkoppling så stäng av kameran.
Om du har kameran på så rikta den från ljuset så syns du bättre.

•

Du begär ordet genom att trycka på den digitala handen när ordförande meddelar att ordet
är fritt alternativt fråga om finns det fler förslag. Du blir uppsatt på en talarlista.

•

Du kan bryta mötet genom att i chatten skriva ordningsfråga eller replik.
Ordningsfråga = förtydligande eller liknande
Replik = endast som svar på pågående sakfråga

Förslag till arbetsordning inför beslut.
Vi kommer att använda oss av så kallad omvänd acklamation under årsmötet.
Det innebär att man inte svarar JA när man håller med om lagda förslag till beslut.
Om man däremot motsätter sig förslaget till beslut (alltså vill rösta NEJ) inväntar man frågan
”någon däremot” som ordförande ställer direkt efter lagda förslaget till beslut.
Då svarar man med att klicka på den digitala handen så kan presidiet räkna antalet. Observera att
varje medlemskola har en röst och representeras av en person.
•

Någon däremot? – räck upp handen för att rösta emot förslaget

1

Kallelse och föredragningslista för årsmöte med Naturbruksskolornas Förening
Fredagen den 23 april 2021, kl. 12:30 – 14:00, digitalt via Zoom
1. Anmälan av kallelse - skall ha gått ut tre veckor före årsmötet.
2. Fastställande av röstlängd - röstberättigad är representant för skola som erlagt avgift
för år 2020. Fastställande av spelregler för årsmötet.
3. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare för årsmötet
4. Styrelsens verksamhetsberättelse (se bilaga)
5. Ekonomisk redovisning för 2020, resultat- och balansräkning (bilaga)
6. Revisionsberättelse (bilaga)
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens redovisning och mötets synpunkter avseende verksamheten framåt
9. Beslut om verksamhetsplan för 2021 och budget 2021 (se bilagor)
10. Beslut om medlemsavgift för 2022
11. Val av
•

Ordförande - väljes årligen. Nuvarande: Anneli Gunnars

•

Styrelseledamöter på 2 år i tur att avgå: Urban Vikström; Peter Nyman; Sofie
Alvarsson

•

Suppleanter på 2 år i tur att avgå: Anna Rosén; Anette Larsson; Cathrin Backman
Löfgren

•

Revisorer med ersättare - väljs årligen. Nuvarande;
Ingela Appelsved och Ola Lundmark

•

Valberedning med tre ledamöter - väljs årligen. Nuvarande;
Syd: Hans Martinsson, Mitt: Claes-Göran Claesson Norr: Stig Liljergren

12. Övriga frågor
13. Årsmötets avslutande

Väl mött!
Anneli Gunnars
Ordförande
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