Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Valmöte den 26 november 2020 kl. 18.00 i Paasitorni, Paasivuorigatan 5A,
Karl Lindahl - ordinarie föreningsmöte
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare
4. Mötets lagenlighet och beslutsfördhet
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 9 och 16.11.2019.
5. Val av ordförande för Gillet 2021
Valberedningens förslag: Christian Borenius
6. Val av styrelsemedlemmar för 2020
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 Vice ordförande Torbjörn Jakas har
suttit tre mandatperioder och är inte valbar för en ytterligare
mandatperiod.
De i tur avgående styrelsemedlemmarna Christian Nordgren och Bo
Söderholm föreslås bli omvalda för perioden 1.1.2021 – 31.12.2022.
Medlemmarna Thomas Hallbäck, Mikael Krogius, Kaj-Erik Lindberg och
Olof Rehn är tidigare valda till utgången av 2021.
7. Fastställande av revisorernas arvode
Styrelsens förslag: Mot skälig räkning.
8. Val av revisor jämte suppleant 2021
Förslag: Rabbe Nevalainen CGR, suppleant AltumAudit Oy Ab.
9. Fastställande av medlemsavgifter för 2021 och ständiga medlemmars eventuella
kansliavgift för 2021.
Styrelsens förslag: Årsmedlem 115 euro, senior 90 euro, junior 50 euro
(oförändade). Ingen kansliavgift införs.
10. Fastställande av minimibelopp för understödande medlems årsavgift för 2021
Styrelsens förslag: Årsavgift 500 euro
11. Fastställande av budgeten för år 2021
12. Val av Valberedningen för åren 2021-2022
Styrelsens förslag är att Valberedningen består av ordförande samt fyra
medlemmar.
Styrelsen föreslår omval av Derek Breitenstein (ordförande).
Kim Björkwall, Claes Lagerstedt, Christian Lybeck och Christian Wentzel är
valda till utgången av 2021.
13. Godkännande av verksamhetsplanen för år 2021.
14. Mötets avslutande.

