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KALLELSE TILL NRO s
ÅRSSTÄMMA2019
Härmed kallas medlemmar i NRO till stämma den 6 - 7 april 2019 i Västerås
Exakta tider är ännu inte helt klart, de kommer att sändas ut senare men sätt av hela lördagen
den 6:e ca till söndag den 7:e för radio- och tv-aktiviteter med NRO, RÖK, CMS och KRN.
Just nu pågår planering av aktiviteter såsom workshops, seminarier och föreläsare under
lördagen, stämman avhandlas som vanligt under söndagen den 7 april.
Enligt tidigare praxis sker deltagande enligt självkostnadsprincipen d.v.s. varje deltagare
betalar för sina egna kostnader. Viss subvention utgår i och med att NRO är med och
finansierar delar av konferensen.
Enligt stadgarnas § 9 MOTIONER kan medlem kan genom motion väcka förslag rörande
organisationens verksamhet.
Medlemmar har rätt att när som helst inkomma med motioner och förslag till styrelsen som
skall svara inom tre månader. Är motionären inte nöjd med styrelsens svar kan motionären
begära att frågan behandlas på nästkommande stämma. Även ombud vid stämman kan
begära att få sådan fråga behandlad.
Begäran om behandling ska inlämnas tio veckor före stämman. Alla inkomna motioner och
förslag skall tillsammans med styrelsens beslut redovisas på stämman. Motioner och förslag
kan lämnas in direkt till stämman. Dessa ska lämnas in senast tio veckor före stämman.
Välkomna
Lars-Erik Backström
Ordförande
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FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID STÄMMA MED NÄRRADIONS
RIKSORGANISATION SÖNDAGEN DEN 7 APRIL 2019
1. Mötets öppnande

11. Fastställande av medlemsavgifter
för 2020

2. Fråga om mötets behöriga
utlysande

12. Beslut om budget för 2019

3. Val av mötespresidium

13. Val av styrelse för två år

-

Ordförande
Sekreterare
Två protokolljusterare tillika
rösträknare

4. Fastställande av
ombudsförteckning

a) Ordförande
b) En ledamot
14. Val av styrelseersättare för ett år
15. Val av två revisorer för ett år
16. Val av revisorsersättare för ett år

5. Styrelsens Verksamhets- och
ekonomiska berättelse 2018

17. Val av valberedning för ett år
18. Val av sammankallande i
valberedningen för ett år

6. Revisorernas berättelse

19. Avslutning
7. Beslut om ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018
8. Fastställande av årsbokslut samt
beslut om disposition av resultatet.
9. Behandling av motioner
9. Verksamhetsinriktning 2020-2021
samt verksamhetsplan 2019
10. Beslut om ersättningar
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