Medlemspublikation 18:2

Årsmöte, 27 februari

Byggnadstekniska föreningen bjuder in medlemmar och medföljande gäster till årsmöte
27 februari i Byggarnas Hus, Ekmansgatan 1. Fredrik Lindh, Projektchef Karlastaden
Utveckling AB, talar om Karlatornet och Karlastaden i övrigt – medan Ola Kjellman,
ansvarig konstruktör VBK samt Jan-Olof Johansson, ansvarig VVS tekniska installationer
Bengt Dahlgren AB, berättar om Karlatornets konstruktion och installationer.

Program
Kl. 17.00

Samling, mingel och fika.

Kl. 17.30

Årsmötesförhandlingar.

Kl. 18.45

Föredrag av Fredrik Lindh, projektchef Karlastaden Utveckling AB, Ola Kjellman,
ansvarig konstruktör VBK samt Jan-Olof Johansson, ansvarig VVS tekniska
installationer Bengt Dahlgren AB.

Kl. 19.30

Årsmötesmiddag.

Deltider och klockslag är vid tryckning inte helt fastställda och kan komma att ändras.
Subventionerat pris för middag är 400:- inkl. moms.
Anmälan är bindande och sker via www.btf.nu t.o.m. 22/2. Anmälan av medföljande gäst sker via
http://btf.nu/anmaelan-gaest-aarsmoete.aspx. Inbetalning till middag görs till bankgiro 53854865, märk inbetalningen med "Årsmötet" samt namn.
OBS! Endast inbetalning gäller ej som anmälan!

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 vice ordförande
Val av ny sekreterare
Val av ny vice sekreterare
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) Begränsa studenters rabatterade årsavgift till maximalt 5 år från inträde genom
tillägg till § 7 3 st. i stadgarna:
”Studentmedlem erhåller 50 % rabatt på årsavgiften under maximalt 5 år från
inträde.”
b) Ändra så att beslutad årsavgift på årsmöte gäller nästkommande kalenderår
genom ändring av § 7 b), § 12 b) samt § 13 i stadgarna:
§ 7 b) "Årsavgift, vars storlek för det nästkommande kalenderåret fastställs vid
ordinarie årsmöte.”
§ 12 b) "Förslag om årsavgiftens storlek för det nästkommande kalenderåret."
§ 13 "Den nyvalda styrelsens sammansättning samt fastställda avgifter för det
nästkommande kalenderåret meddelas samtliga medlemmar på
nästkommande medlemspublikation."
c) Budget 2018
Information om kommande föreningsmöten, studiebesök, resor och presentation
av ny logotype
Övriga frågor
Årsmötets avslutning
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