F ÖRENINGEN FÖR B RANDTEKNISK INGENJÖRSVETENSKAP

Kallelse till BIV:s årsmöte 2019-03-04
Hej,
Som medlem i BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, kallas du härmed
till det ordinarie årsmötet för det gångna året 2018. Årsmötet är din främsta och mest
konkreta chans som medlem att påverka föreningens verksamhet och vilka som ska få
förtroendet att sitta i BIV:s styrelse under kommande verksamhetsår. Vi uppmanar
naturligtvis dig att utnyttja den möjligheten!
I år arrangeras BIV:s årsmöte i samband med lokalgrupp Karlstads lokalgruppsmöte i
Brandskyddslagets lokaler i Karlstad på Tullhusgatan 1A. Mer information kommer från
lokalgruppen längre fram, men om du är intresserad av att delta även på
lokalgruppsmötet gör du klokt i att boka upp detta i din kalender från kl. 16. Årsmötet
inleds direkt efter lokalgruppsmötet, kl 17.30. Under årsmötet bjuder BIV på kaffe och
fika. Ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen!

Årsmötet
Plats: Brandskyddslagets kontor, Tullhusgatan 1A, Karlstad
(Kontoret ligger på gångavstånd från Karlstads Centralstation 5–10 min)
Datum: 4 Mars
Tid: Kl 17.30 (lokalgruppsmöte från kl 16)
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av mötesordförande
4. Anmälan av mötesordförandens val av protokollförare
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning (verksamhetsberättelse samt resultatoch balansräkning)
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår
14. Val av styrelse och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Val av stipendiejury
18. Av styrelsen till mötet hänskjutna frågor samt av föreningens medlem anmält
ärende
19. Mötets avslutande
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Bilagor
1. Valberedningens förslag till ny styrelse och ytterligare funktioner
2. Verksamhetsberättelse
3. Resultat- och balansräkning 2018
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