
 

KALLELSE   TILL   ÅRSSTÄMMA  
Ideella   föreningen   Young   Entrepreneurs   of   Sweden   (802452-8468)  

Härmed   kallas   du   som   medlem   i   Ideella   föreningen   Young   Entrepreneurs   of   Sweden   (802452-8468)   till   årsstämma.  
 
Tid:    8:e   maj   2020   kl   10:30-12:00   (med   efterföljande   digital   lunch   för   den   som   vill)  
Plats:    Stämman   kommer   att   hållas   digitalt   genom   Zoom  
 
Länk   kommer   att   delas   i   föreningens   slutna   Facebookgrupp   senast   kl.14   samma   dag.   Föreningen   önskar   att   så  
många   som   möjligt   deltar   via   länk.   Vill   du   delta   fysiskt   så   är   du   välkommen   till   YEoS   på   Slottet,   Slottsbacken   8,  
Stockholm.   Fysisk   närvaro   skall   föranmälas   till     fredric.tegebro@yeos.se    senast   en   vecka   före   mötet.  
 

1. Val   av   ordförande   vid   föreningsstämman   och   anmälan   av   stämmoordföranden  
Styrelsens   förslag   till   ordförande:   Ludvig   Dieden  

2. Val   av   protokollförare  
Styrelsens   förslag   till   protokollförare:   Klara-Maria   Mach  

3. Godkännande   av   röstlängden    (Samt   val   av   rösträknare)  
Styrelsens   förslag   till   rösträknare:   Peter   Nygren  

4. Val   av   en   eller   två   justeringsmän  
Styrelsens   förslag   till   justeringsmän:   Marcus   Björke   och   Charlotte   Dunhoff  

5. Frågan   om   föreningsstämman   blivit   utlyst   i   behörig   ordning   
6. Fastställande   av   dagordning   
7. Styrelsens   årsredovisning   och   revisionsberättelse   
8. Beslut   om   fastställande   av   resultaträkning   och   balansräkning   samt   hur   vinsten   eller   förlusten   enligt  

den   fastställda   balansräkningen   ska   disponeras  
Styrelsen   föreslår   att   årets   resultat   balanseras   i   ny   räkning.  

9. Beslut   om   ansvarsfrihet   åt   verkställande   direktör  
Styrelsen   föreslår   att   styrelsen   beviljas   ansvarsfrihet   då   föreningen   inte   har   en   verkställande   direktör.  

10. Frågan   om   finansiering   för   verkställande   direktör  
Styrelsen   föreslår   att   då   det   inte   finns   någon   verkställande   direktör   tas   inget   beslut.  

11. Medlemsavgift   för   kommande   verksamhetsår  
Styrelsens   förslag:   Samma   avgift   som   tidigare   år.  

12. Beslut   om   antalet   styrelseledamöter   och   styrelsesuppleanter   som   ska   väljas  
Styrelsen   föreslår   att   sammansättningen   ska   bestå   av   lägst   tre   och   högst   åtta   ledamöter   med   lägst   en   och  
högst   fyra   styrelsesuppleanter.   Styrelseledamöter   och   styrelsesuppleanter   väljs   av   föreningsstämman   för  
tiden   fram   till   slutet   av   nästa   ordinarie   föreningsstämma.  

13. Val   av   styrelseledamöter   och   eventuella   styrelsesuppleanter  
Styrelsen   föreslår   att   valberedningens   förslag   godkännes.  

14. Val   av   revisorer   och   eventuella   revisorssuppleanter  
Styrelsen   föreslår   omval   av   Marcus   Persson   (KPMG)   som   revisor   utan   några   invalda   suppleanter  

15. Övriga   ärenden   som   ska   tas   upp   på   föreningsstämman   enligt   lag   eller   föreningens   stadgar   
a. Beslut   gällande   antagandet   av   nya   stadgar   och   medlemskriterier   enligt   förslag   klubbat   på   extra  

föreningsstämma   14:e   april   2020.  
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