
 
 

 
Adress Mail   Org.nr 
YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne info@yhis.nu 802488-5843 
Nils Forsbergs plats 3 
217 54 Malmö     
   

Kallelse årsmöte YhiS  
Den ideella föreningen YH-anordnare i Skåne 

 
Datum:  Onsdag den 1 mars 2023. 
Tid:  Kl. 10.00-11.00 årsmöte  
Form:  Digitalt möte via Zoom. 
 
Vi hoppas att du har möjlighet att delta på YhiS digitala årsmöte. Har du som medlem i YhiS inte nåtts av 
länk till det digitala årsmötet så anmäl dig via e-post, se nedan. Vid omröstning har varje 
medlem/anordnare en röst. Om flera från samma anordnare deltar så behöver ni i förväg göra upp 
mellan er vem som röstar.  

Har du inte fått inbjudan till digitalt årsmötet så maila att du önskar delta via mailadress nedan:  
info@yhis.nu 
 
Varmt välkommen! 
Styrelsen  

Ewa, Erik, Susann, Ola, Matilde, Liv, Katrin, Jan och Ulrika. 

Dagordning årsmöte 
§1 Val av årsmötespresidium. 
§2 Fastställande av röstlängd för mötet. 
§3 Val av protokolljusterare och rösträknare. 
§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
§5 Fastställande av dagordning. 
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
§7 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret. 
§8 Revisionsberättelsen för det senaste verksamhetsåret. 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
§10 Fastställande av medlemsavgifter. 
§11 Fastställande av ev. handlingsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår. 
§12 Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år. 
§13 Val av styrelseledamöter för en tid av två år (totalt sex styrelseledamöter). 
§14 Val av två suppleanter för en tid av ett år. 
§15 Ev. fyllnadsval av styrelseledamöter. 
§16 Val av en revisor för en tid av två år. 
§17 Val av en revisorssuppleant för en tid av ett år. 
§18 Val av valberedning, två personer för en tid av ett år. 
§19 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
§20 Övriga frågor. 


