Medlemspublikation 17:1

Årsmöte, 22 februari
Nedslag i epicentrum av Göteborgs utveckling!

Byggnadstekniska föreningen bjuder in medlemmar och medföljande till årsmöte 22
februari på Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11. Björn Siesjö, Stadsarkitekt, och
Carl-Anton Holmgren, Projektchef – planering av Hisingsbron, kommer att ge sin bild av
den pågående omdaningen av Centralen/Gullbergsavssområdet och nya Hisingsbron.

Program
Kl. 17.00

Samling, mingel och fika.

Kl. 17.30

Årsmötesförhandlingar.

Kl. 18.45

Föredrag av Björn Siesjö, Stadsarkitekt och Carl-Anton Holmgren, Projektchef –
planering Hisingsbron.

Kl. 19.30

Årsmötesmiddag.

Deltider och klockslag är vid tryckning inte helt fastställda och kan komma att ändras.
Subventionerat pris för middag är 350:- inkl. moms.
Anmälan är bindande och kan endast ske via www.btf.nu t.o.m. 13/2. Inbetalning till middag görs
till bankgiro 5385-4865. Märk inbetalningen med "Årsmötet" samt namn.

Välkomna!
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Årsmötet öppnas
Godkännande av dagordningen
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
Parentation av avlidna medlemmar som kommit till styrelsens kännedom och
redovisning av antal medlemmar
Fastställande av att möte är stadgeenligt utlyst
Föredragning av verksamhetsberättelse
Föredragning av balans- och resultaträkning
Revisorernas berättelse
Fastställande av balans- och resultaträkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ny ordförande
Val av ny vice ordförande
Val av ny skattmästare
Val av ny vice skattmästare
Val av ny representant för veteransektionen
Val av revisor
Val av revisorsuppleant
Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen
Val av webbansvarig
Medlemsfrågor och fastställande av årsavgiftens storlek
Förslag från styrelsen till mötet
a) Reducerad årsavgift för studenter genom tillägg i § 7 i stadgarna:
”Studentmedlem erhåller 50 % rabatt på årsavgiften.”
b) Förtydligande om när kallelse till årsmöte skall ske genom tillägg i § 12 1 st.:
”Kallelse ska utfärdas senast 2 veckor före årsmötet.”
c) Budget 2017
Information om kommande föreningsmöten, studiebesök och resor
Övriga frågor
Årsmötets avslutning
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