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ÅRSMÖTE i JOHAfonden 2015 

 

VÄLKOMNA till årsmöte med JOHAfonden  

Tid:  Onsdag 22 april kl. 18.30  

Plats: Adolf Fredriks Kyrkas församlingshem Kammakargatan 30,  
Stockholm    

 

Tanzanias ambassadör Dora M. Msechu talar 
om  

Tanzania in A Year of Elections. 

 

 

 

c:a  19:15 Paus med förtäring 

c:a 19.30  Årsmötesförhandlingar/ årsredovisning och dagordning 
bifogas. 

Under årsmötet kommer vi att informera om utbetalningen till Tanzania av 
stipendier för 2015 som gjordes i mitten av mars sedan en särskild revision 
av JOHA Trust Tanzania undanröjt oron kring en större donation. 
Bakgrunden framgår av årsredovisningen. 

Flera medlemmar  har redan betalat avgiften för 2015. För andra bifogas 
inbetalningskort för medlemsavgiften. För samtliga biläggs inbetalningskort 
till gåvokontot. Tänk också  i dessa tider för bolagsstämmor på att 
aktieutdelning kan skänkas skattefritt för stipendier till flickor vid 
Barbroskolan. Instruktion för hur man gör det, blir sponsor eller 
månadsgivare finns på JOHAfondens hemsida, www.johafonden.com.   

 

Varmt välkomna till årsmötet 

 

    Dagordningen för årsmötet finns på baksidan, vg vänd 
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DAGORDNING vid JOHAfondens årsmöte 2015 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 

5. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll 

6. Föredragning av styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår 

7. Föredragning av revisorernas berättelse 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 

11. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 

12. Val av kassör för samma tid 

13. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för samma tid 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för samma tid. 

15. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande årsmöte 

16. Fastställande av årsavgifter 

17. Från styrelsen till föreningsmötet hänskjutna frågor 

18. Av medlem påkallad fråga 

19. Tankar inför det kommande verksamhetsåret 

20. Mötets avslutning 


