Dagordning årsmöte 2020
21 mars på Umeå universitet, hörsal G, Umeå
1. Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
6. Mötets behöriga utlysande.
Alla medlemmar ska enligt stadgarna kallas till årsmöte via Lingua och webbplatsen senast en månad före
mötet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen vinst eller
förlust.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.
12. Beslut om arvoden och andra ersättningar.
a. Ordförande:

25 000

b. Vice ordförande:

10 000

c. Skattmästare:

25 000

d. Redaktör för Lingua:

25 000

e. Sekreterare:

10 000

f. Styrelseledamot med ansvar för förlagskontakter:

10 000

g. Revisionsbyrå

enligt faktura

h. Bidrag till aktiva lokalföreningar:

2 000 kronor

i.

Styrelseledamöter disponerar även 8 000 kronor vardera för fortbildning, konferensdeltagande och dylikt. I de fall inget sådant deltagande är aktuellt kan beloppet tas ut
som arvode till en sammanlagd kostnad av 8 000 kr för föreningen.

j.

Utöver ovanstående arvoden deltar styrelseledamöter på Språklärarnas riksförbunds
bekostnad i föreningens språkdagar (deltagaravgift, resa och logi samt de måltider som
ingår i konferensprogrammet).
k. Arbete med planering av språkdagar: den lokalförening som arrangerar språkdagar
tilldelas 30 000 kronor oberoende av om språkdagarna går med vinst eller förlust. När
riksstyrelsen arrangerar språkdagar, arvoderas de ledamöter som haft det huvudsakliga
ansvaret i enlighet med arbetsinsatserna. Den högsta ersättningen som utgår är 10 000
kr totalt.
l. Extra arbetsinsatser i form av korrekturläsning, biträdande redaktörskap eller annan
behjälplighet arvoderas med skäligt arvode. Styrelsen äger rätt att bestämma över detta
arvodes utbetalning och belopp (upp till 5 000 kronor per person och verksamhetsår).
13. Fastställande av årsavgiften.
Styrelsens förslag är oförändrad årsavgift (ordinarie pris 250 kronor, 125 kronor för pensionärer och
heltidsstuderande).
14. Proportioner
a. Ändringar i stadgarna: Föreningens säte, Byte av revisorer till revisionsbyrå,
föreningen är religiöst och politiskt obundna
15. Val av styrelseledamöter enl. § 8 i stadgarna.
b. Ordförande omval
c. Vice ordförande, omval
d. Sekreterare omval
e. Redaktör för Lingua, tillförordnad för Lingua nr #1 och #2, samt tillförordnad 2 för
Lingua #3 och #4
f. Skattmästare omval
g. Ansvarig för förlagskontakter omval
h. Engelskrepresentant omval
i.

Tyskrepresentant

j.

Franskrepresentant

k. Spanskrepresentant
l.

Övriga representanter, som ej ingår i styrelsen, utses av styrelsen, men kan nämnas här.

16. Val av valberedning två omval, ett nyval
17. Ev. motioner.
18. Övriga ärenden.
19. Mötet avslutas.

