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 Kallelse till årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening 

 

 

Datum: 2021-02-18 

Plats:  Online: Klicka här för att delta i mötet. 

Tid: 18.00 

 

Årsbokslut, verksamhetsberättelse och valberedningens förslag på styrelsemedlemmar kommer att 

skickas ut i ett medlemsinfo via e-post innan årsmötet samt läggas på hemsidan. 

 

 

Styrelsen för Hemavan Tärnaby Näringsförening  

hälsar alla medlemmar välkomna! 

 

 

Dagordning till årsmötet finns på andra sidan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmRiODQ3NTktYWIwNy00ZWM2LWE4MzctMTZkNTU4ZTA4ZmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221dec6f85-ba48-4297-bf3b-9fb9035d75cf%22%2c%22Oid%22%3a%227189cf06-6a8e-4b4c-b5f9-b8712b250c2c%22%7d
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Dagordning årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening 

  
1. Årsmötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande och protokollförare 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll 

5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna 

6. Fastställande av föredragslista 

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse 

8. Föredragning av revisorernas berättelse 

9. Fastställande av balansräkning 

10. Fråga om ansvarsfrihet 

11. Fastställande av medlemsavgift 

12. Val av ordförande 

13. Val av övriga ordinarie ledamöter 

14. Val av valberedning 

15. Val av en revisor och en revisorssuppleant 

16. Val av lekmannarevisor 

17. Anmälda övriga frågor 

18. Årsmötets avslutande 

 

Förslag på stadgeändring 

För något år sedan förändrade vi våra stadgar och tog bort föreningens serviceavgift. Detta gjordes för 

att Visit HT istället skulle teckna avtal med HTNs medlemsföretag. Som ni säkert vet fungerade inte 

detta och beslut har tagits om Visit Hemavan Tärnabys avveckling. Fram till avvecklingen återgår Visit 

HT till modellen där aktieägarna betalar avgift i förhållande till aktieinnehavet. Eftersom vår förening 

är en av de större aktieägarna i Visit HT behöver vi återinföra serviceavgiften för våra medlemmar. 

Styrelsens föreslår därför att punkt 11 i stadgarna ändras till följande: 

11§ Medlemsavgift och Serviceavgift 

Medlemsavgiften och serviceavgiften är årlig. Årsmötet fastställer medlemsavgiften för kommande 

kalenderår. Styrelsen fastställer serviceavgiftsnivåer. För medlemmar som tillkommer efter sista 

april räknas serviceavgiften om så att den motsvarar medlemstiden. 

Nuvarande stadgar hittar du på vår hemsida www.htn.nu. Vi vill också uppmana våra medlemmar att 

ta kontakt med oss i styrelsen. Vi är väldigt intresserade av vilka frågor/aktiviteter/ståndpunkter ni 

tycker är viktiga att driva till tillsammans genom föreningen. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen i Hemavan Tärnaby Näringsförening 

 

https://htn.us12.list-manage.com/track/click?u=0010a4fd554dd81320ab4bce4&id=f1ec912966&e=4f5b0e97fc

