Kallelse till SMPS´s extra årsmöte fredagen den 4 november 2022
Styrelsen har upprättat förslag till extra årsmöte som avhålles under
NorrPhil 2022 i Täby. Lokal är Tibble Gymnasium seminarierummet
klockan 16:00-18:00. F g årsmöte tog beslut om nedläggning av SMPS.
Anledningen till det extra årsmötet är att det krävs två beslut på årsmöten
att SPMS verksamhet ska läggas ned.
Läs igenom förslag till dagordning och se om ni kan godkänna den
förenklade hanteringen som innebär att medlemmar som inte kommer kan
svara via e-mail till Jan-Ove Brandt. Om du vill bifalla räcker det med ett
e-mail ”Bifall till alla förslag”. E-mail ska ha kommit mig tillhanda senast
den 31 oktober 2022.
Använd följande adress:
janove.brandt@outlook.com och ange SMPS som ärenderubrik.
Undantagsvis kan du skicka brev till min hemadress: Jan-Ove Brandt,
Gersillagatan 30, 73630 Kungsör.

Förslag till dagordning den 4 november 2022
§1

Årsmötets öppnande

§2

Upprättande av röstlängd

§3

Val av mötesordförande
- Förslag J-O Brandt

§4

Val av mötessekreterare
- Förslag Staffan Karlsson

§5

Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet
- Förslag J-O Brandt och Staffan Karlsson eller annan som
årsmötet utser

§6

Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
- Förslag JA

§7

Fastställande av dagordning
- Förslag Dagordningen fastställs

§8

De medlemmar som inte idag är medlem i SSPD erbjuds
medlemskap i SSPD. Anmäles till Jan-Ove Brandt.

§9

Styrelsen fördrager verksamheten under 2022
- Beslut om nedläggning har tagits på ordinarie årsmöte
- Samtal med styrelsen i SSPD
- Utgivande av två nummer av MPT.

§10

Kassaförvaltaren föredrager föreningens ekonomi varefter
beslut tas om styrelsen ska få ansvarsfrihet för tiden 1 januari
till 4 november 2022.
Kvarvarande kassabehållning överförs till SSPD.
Förslag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och att kvarvarande
kassabehållning efter det att samtliga skulder reglerats överförs
till SSPD.

§11

Beslut om nedläggning av SMPS per 4 november 2022.
Styrelsen förslag: SPMS verksamhet upphör och läggs ned.

§12

Extra årsmötets avslutning.

Jan-Ove Brandt

Ordförande SMPS

