Vi vill hälsa alla våra medlemmar välkomna till Teater Aros digitala
årsmöte 2021. Tisdagen den 20 april, kl. 18.00-19.30, samlas vi för att
tillsammans gå igenom året som gått och siktar framåt mot kommande år.
Årsmötet genomförs via Zoom och för att delta på mötet behöver du
anmäla dig till anna-maria@teateraros.se (anmälan måste komma in
senast 13 april)
Årsmötet är ett mycket bra tillfälle att träffa andra medlemmar, att finna
gemenskap och engagera sig i Teater Aros framtid.
Vill du nominera någon till Teater Aros styrelse? Är du själv intresserad av
att sitta i styrelsen? Toppen!
Till styrelsen söker vi personer med intresse, tid och engagemang att leda
och utveckla Teater Aros verksamhet! Valberedningen har en viktig och
central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att
ge förslag på nya ledamöter till styrelsen och revisorer.
Vem söker vi?
Vi söker personer som är intresserad av föreningsutveckling, tycker om
strategiarbete, är duktig på organisatoriska frågor, ekonomi,
personalfrågor eller är duktig på kommunikation och sociala medier.
Tidigare erfarenhet av styrelsearbete är meriterande men inget krav. Vi
söker i första hand styrelsemedlemmar med intresse, tid och engagemang
att leda och utveckla vår verksamhet!
Styrelseuppdraget innebär bland annat:
●
●
●
●

Delar Teater Aros vision, är engagerad och har tid.
Leda och utveckla Teater Aros verksamhet genom strategiarbete
Delta i styrelsemöten ca. 1 gång varannan månad.
Representera Teater Aros i externa sammanhang.

Som ledamot i valberedningen förväntas att:
● Du behöver ingen tidigare erfarenhet men tycker att det är kul med
rekrytering. Du bör förstå vad arbetet i en styrelse innebär eller är/har
varit aktiv i en styrelse.
● Delar Teater Aros vision, är engagerad och har tid.
Hur nominerar du?
Du kan nominera dig själv eller någon annan (personen ska då vara
informerad att den är nominerad). Glöm inte ange kontaktuppgifter till den
du nominerar (namn och telefonnummer eller e-postadress).
Nominering till styrelsen/valberedning skickas till janya@teateraros.se
Vänligen meddela oss om du vill delta på årsmötet den 20 april. Maila din
anmälan till anna-maria@teateraros.se Anmäl dig senast den 13 april.
Alla motioner till mötet ska vara inskickade till janya@teateraros.se
(senast 6 april.)

Dagordning för årsmötet 2021
1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justerare och rösträknare för mötet
5. Verksamhetsberättelsen
6. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhetsåret
10. Behandling av styrelsen förslag och inkomna motioner
11. Val av ordförande
12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
13. Val av revisor och revisorsersättare
14. Val av valberedning

