Kallelse till SBT-TRÄFF och Årsmöte
Lokal: IKEA´s Aktivitetshus, Älmhult
Adress: IKEAgatan 8 (ca 500 m söder om nya IKEA-museet)
lörd 22 okt 2016 kl. 10.00 – 15.00. Årsmöte kl. 12.00.
Frimärksmässa med flera handlare.
Utställning, lotterier och enklare servering.
Dessutom medverkar ungdomsklubben Linné.
Handlingar kommer att skickas ut till samtliga klubbar.
Välkomna!
Hälsar Älmhults Filatelistförening, som i år firar 60-årsjubileum.
Förslag till DAGORDNING vid Småland-Blekinge-Träffens årsmöte i
Älmhult, IKEAs aktivitetshus, IKEAgatan 8 2016.10.22 kl 12.00
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Mötets öppnande.
Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justeringsmän/rösträknare.
Fastställande av dagordning.
Träffens behöriga utlysande.
Upprop av närvarande ombud (se bilaga)
Inval av nya medlemmar.
Föregående årsmötesprotokoll.
Rapport angående anslutna föreningar och klubbar.
Verksamhetsberättelse.
Ekonomisk berättelse för SBT och dess cirkulationsverksamhet.
Revisorernas berättelse för SBT och dess cirkulationsverksamhet
Fråga om ansvarsfrihet.
Beslut om årsavgifter för kommande verksamhetsår.
För SBT föreslår styrelsen oförändrat 4 kr per medlem och 100 kr per förening och år.
För cirkulaionsverksamheten föreslår styrelsen oförändrat 100 kr per förening och år.
13 Fastställande av budget för SBT för kommande verksamhetsår.

Personval § 14 - § 18
I tur att avgå är Stefan Stjern (ordf, vald på ett år); Per-Johan Weidolf, Karl-Erik Samuelsson och Lars
C Håkansson medan Hans-Gunnar Eklöf och Ronald Fasth valdes på två år vid förra årsmötet och
kvarstår således ytterligare ett år.
Styrelsesuppleanter har varit Arne Norén och Hans-Ove Aldenbrink; cirkulations-organisatör HansGunnar Eklöf; webredaktör Gabriella Glännhag; revisorer Niklas Eriksson, Värnamo och Göte
Möller, Växjö samt revisorsuppleant Hans Johansson, Växjö, samtliga valda på ett år.
§ 16 Val av ordförande för ett år
§ 17 Val av styrelseledamöter för två år.
§ 18 Val av styrelsesuppleanter och webredaktör för ett år. (Valberedningen föreslår omval av Arne
Norén, Hans-Ove Aldenbrink resp Gabriella Glännhag)
§ 19 Val av cirkulationsorganisatör för ett år.
§ 20 Val av två revisorer och en revisorsuppleant för ett år.
§ 21 Val av valberedning för ett år.
§ 22 Behandling av inkomna motioner och skrivelser samt förslag till stadgeändring från styrelsen
(se bilaga)
§ 23 Ordet är fritt angående cirkulationen.
§ 24 Genomgång av kommande års träffar. (prel. Värnamo våren 2017)
§ 25 Övriga frågor och tillkännagivanden.
§ 26 Mötets avslutande.

