BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019
Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 10. april kl. 20.00-22.00 på Bjørndal
grendehus i Meklenborgåsen 114. Vedlagt oversendes dagsorden/agenda og saksdokumenter.
Vi håper du har anledning til å delta.
Velkommen!
Med vennlig hilsen

Dag Klingberg
Styreleder
(Sign.)

Dagsorden/agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Konstituering av møtet – godkjenning av innkalling/saksliste
Valg av ordstyrer, referent og to til å undertegne protokoll fra årsmøtet
Opptelling av antall representerte stemmer
Styrets årsmelding for 2018
Regnskap for 2018
Revisjonsrapport for 2018
Fastsettelse av medlemsavgift for 2019
Budsjett for 2019
Valg av styre
Valg av styreleder
Planer for virksomheten i 2019
Orienteringssak: mulig organisasjonsendring i løpet av 2019
Årsmøtets avslutning

4. Styrets årsmelding for 2018
Årsmelding for 2018 ligger tilgjengelig på www.bjorndal.frivilligsentral.no under «nyheter»

5. Regnskap for 2018
Se årsmeldingen for 2018.

6. Revisjonsrapport
Se årsmeldingen for 2018.

7. Fastsettelse av medlemsavgift
Medlemsavgiften betales forskuddsvis hvert år for å sikre kontinuitet i sentralens drift. Innbetalt støtte
i 2019 vil være med på å finansiere drift i 2020.
Styrets forslag til vedtak:
•
•
•

Huseierforeninger, borettslag, velforeninger, boligsameier o.l. betaler en årlig sum på kr.
200,- pr. husstand. Betalingsfrist er satt til 01.06.2019.
Lokale foreninger som BBS, BIF osv. betaler kr. 200,-.
Enkeltpersoner betaler kr. 200,-. Individuell oppfordring om medlemskap sendes ut til
beboerne i de beboerforeningene som ikke har bidratt med kollektiv støtte pr. 31.12.2018.

(Nye huseierforeninger som innbetaler støtte i 2019 får medlemskap i perioden 01.06.201931.12.2020. Innbetalt støtte i 2019 gir stemmerett på årsmøtet i 2020. Medlemskapet opphører ved
manglende innbetaling).

8. Budsjett for 2019
Forslag til budsjett for 2019 ligger tilgjengelig på www.bjorndal.frivilligsentral.no under «nyheter».
Styret foreslår et samlet kostnadsnivå og inntektsnivå på kr. 2.700.000,-. Inntektsposter og
utgiftsposter er beskrevet i budsjettforslaget.

9. Valg av styremedlemmer
Vi foreslår følgende styremedlemmer for 2019:
Ragnar Hafsøe
Alf Eirik Mortensen
Oma Jagpal
Nazila Dabestani

10. Valg av styreleder
Vi foreslår Dag Klingberg som styreleder for 2019.

11. Planer for virksomheten i 2019
Se driftsplan på www.bjorndal.frivilligsentral.no under «nyheter»

12. Orienteringssak: mulig organisasjonsendring i løpet av 2019
Styret i Bjørndal Frivilligsentral har ønsket å trygge fremtidig drift og gått i dialog med Bydel Søndre
Nordstrand. Bydelen har vedtatt at de ønsker å overta driften av Bjørndal Frivilligsentral i løpet av
2019. Det vil bli informert om saken på dagens årsmøte, men også invitert til et ekstraordinært
årsmøte når bydelen og styret i frivilligsentralen er klare for behandling av saken.

