Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Valmöte den 24 november 2022 kl. 18.00 på Handelsgillet
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Mötets lagenlighet och beslutsförhet
Enligt Gillets stadgar § 15 skall kallelse till föreningsmöte delges föreningens
medlemmar genom skriftlig kallelse i dagstidning eller per post eller e-post
senast en vecka och tidigast fyra veckor före mötet.
Kallelse har ingått i Hufvudstadsbladet 14.11.2022.
5. Val av ordförande för Gillet 2023
Valberedningens förslag: Christian Borenius
6. Val av styrelsemedlemmar för 2023
Enligt stadgarna består styrelsen av ordförande och minst sex och högst åtta
medlemmar.
Valberedningen föreslår att antalet styrelsemedlemmar är ordförande + sex
medlemmar.
Den i tur avgående styrelsemedlemmen Christian Nordgren har suttit tre
mandatperioder och är inte valbar för en ytterligare mandatperiod och den
i tur avgående styrelsemedlemmen Bo Söderholm ställer inte upp för
omval.
Till nya styrelsemedlemmar för perioden 1.1.2023-31.12.2024 föreslås
Thomas Selenius och Kenneth Söderholm.
Medlemmarna Thomas Hallbäck, Olof Rehn, Carl Johan Schauman och
Christian Wentzel är tidigare valda till utgången av 2023.
7. Fastställande av revisorernas arvode
Styrelsens förslag: Mot skälig räkning.
8. Val av revisor jämte suppleant 2023
Förslag: Rabbe Nevalainen CGR, suppleant AltumAudit Oy Ab.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2023 och ständiga medlemmars eventuella
kansliavgift för 2023.
Styrelsens förslag: Årsmedlem 140 euro(135), senior 125 euro (110),
junior 70 euro (oförändad) samt för ständiga medlemmar en kansliavgift
om 40 euro (ny).
10. Fastställande av minimibelopp för understödande medlems årsavgift för 2023
Styrelsens förslag: Årsavgift 500 euro
11. Fastställande av budgeten för år 2023
12. Val av Valberedningen för åren 2023-2024
Styrelsens förslag är att Valberedningen består av ordförande samt fyra
medlemmar.
Styrelsen föreslår omval av Derek Breitenstein (ordförande).
Christian Lybeck, Kaj-Erik Lindberg, Leif Sundman och Maunu Toivari är
tidigare valda till utgången av 2023.
13. Godkännande av verksamhetsplanen för år 2023.
14. Kallande av hedersmedlemmar
Styrelsens förslag är att föreningsmötet utser tre nya hedersmedlemmar.

15. Beslutsfattande gällande styrelsens förslag till ändring av enhällighetsklausulen i
§ 17 i gällande stadgar

§ 17 i stadgarna godkända på extra föreningsmötet 26.03.2015 och vårmötet 16.04.2015:
§ 17. Ändring av stadgar
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller för föreningens upplösning fordras att beslut därom
fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav åtminstone det ena bör vara ordinarie
föreningsmöte, samt att minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna, vid vardera
mötet, äro om beslutet ense. Dock må §§ 1, 3, 17 och 19 ändras endast i händelse enhälligt beslut
därom fattas på sagda möten.
Styrelsens förslag 24.11.2022 till ändring av § 17 i gällande stadgar:
§ 17. Ändring av stadgar
För ändring av eller tillägg till dessa stadgar eller för föreningens upplösning fordras att beslut därom
fattas vid två på varandra följande föreningsmöten, varav åtminstone det ena bör vara ordinarie
föreningsmöte, samt att minst 3/4 av de närvarande röstberättigade medlemmarna, vid vardera
mötet, äro om beslutet ense.

16. Mötets avslutande

