Kallelse till RUM Uppsalas distriktsstämma
Lördagen den 16 februari 2019 kommer Riksförbundet Unga Musikanter i Uppsala län att
anordna sin årliga distriktsstämma. Alla medlemmar, musiklärare och föräldrar är välkomna
att delta i detta möte, som kommer att börja vid klockan 10:00. Vi hoppas på att skapa
intressanta diskussioner om vad RUM kan åstadkomma för barn och unga som spelar
instrument, sjunger eller på annat sätt utövar kultur.
Stämman kommer preliminärt att äga rum på Uppsala kulturskola (Skolgatan 51) och varje
medlemsförening som deltar i mötet kommer att få ett bidrag på 1000 kronor. Alla
föreningar har rätt att representeras av följande antal röstberättigade ombud:
a.
b.
c.
d.

Fem ombud om föreningen har fler än 1000 betalande medlemmar
Fyra ombud om föreningen har fler än 200 betalande medlemmar
Tre ombud om föreningen har fler än 50 betalande medlemmar
Två ombud för övriga föreningar.

Senast den 9 februari skulle vi vilja ha er anmälan, då vi även kommer att bjuda på lunch i
samband med stämman. Ni kan enkelt anmälan er via https://uppsala.rum.se/, där också
handlingarna kommer att finnas tillgängliga. Hör gärna av er till uppsala@rum.se om ni
skulle ha några funderingar angående stämman.
Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,
Kristoffer Ley, distriktsordförande

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av stämmans funktionärer
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justerare, tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Godkännande av kallelse
5. Fastställande av dagordning
6. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt disposition av
distriktets resultat
9. Beslut om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
10. Inkomna motioner och propositioner
11. Fastställande av verksamhetsplan, budget, årsavgifter och ersättningar
för nästföljande verksamhetsår
12. Förslagsskrivelser från förbundsstyrelsen
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i distriktsstyrelsen samt
revisorer
14. Val
a. Fråga om stämman ska välja ordförande och eventuellt val av
ordförande
b. Val av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen
c. Eventuellt fyllnadsval av ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen
d. Val av suppleanter i distriktsstyrelsen
e. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
f. Val av ledamöter till valberedning, varav en sammankallande
g. Val av ombud till förbundsstämman
15. Allmän diskussion
16. Stämmans avslutande

