
Kallelse: Årsmöte i KIF med föreläsning och mingel 

onsdag 22 april på Hornsgatan 103, plan 10 
 

Program 

17:00 – 17:40  Föreläsning om designavtal med KRO/KIF:s jurist Sofie Grettve 

17:40 – 18:00  Kaffe och te serveras innan årsmötet 

18:00 – 21:00  Årsmöte med efterföljande mingel med förfriskningar 

 Under minglet kommer författaren och konstnärens chefredaktör 

  Anders Rydell att berätta om sitt uppmärksammande bokprojekt  

 Plundrarna 

 Det går självklart bra att komma direkt till årsmötet!

Anmälan (ej obligatorisk) 

Anmäl dig genom att skriva till eva@kro.se senast 

21 april. Föreläsningen är kostnadsfri för både 

medlemmar och icke-medlemmar 

Handlingar 

Handlingarna kommer en vecka innan årsmötet att 

läggas upp på www.kif.se/arsmote2015 

Förslag 

Förslag till årsmötet ska skriftligen ha mottagits av 

styrelsen senast en vecka före årsmötet. Skicka till 

johan@kro.se eller till KRO/KIF, Hornsgatan 103, 

117 28 Stockholm  

Föredragningslista 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 

2. Val av ordförande och sekreterare för 

mötet 

3. Val av två protokolljusterare, tillika 

rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet 

4. Fråga om kallelse till mötet har skett i 

vederbörlig ordning 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt 

årsredovisning (resultat- och 

balansräkning) för det senaste 

verksamhetsåret 

6. Revisorernas berättelser angående 

granskning av styrelsens förvaltning under 

samma tid  

7. Fastställande av resultat- och 

balansräkning samt disposition av 

överskott respektive underskott i enlighet 

med balansräkningen 

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av årsavgift för fullbetalande 

medlem samt fastställande av reducerad 

årsavgift för pensionär, långtidssjukskriven 

och studerande 

10. Fastställande av arvoden till ordförande, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen 

11. Fastställande av verksamhetsplan 

12. Erforderliga val av ordförande i föreningen, 

ledamöter och suppleanter i styrelsen, 

revisorer och suppleanter för dem 

13. Val av medlemmar i 

valberedningskommitté  

14. Förslag från styrelsen  

- Samgående med KRO 

15. Förslag från medlemmarna som skriftligen 

framställts och inlämnats till styrelsen 

senast en vecka före årsmötet 

16. Övriga frågor 

 

 Varmt välkommen! 

 

  / Styrelsen 
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