Falun i oktober 2021

KALLELSE

Föreningen KULTUR och MILJÖ i Falun

50 år
ÅRSMÖTE 2021
Föreningen Kultur och Miljö i Falun kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte

tisdag den 16 november kl 18 00 på Dalregementets officersmäss.
Dagordning enligt stadgarna. (Baksidan av kallelsen).

PROGRAM
 Underhållning




Den välkända MDP-kören framför blandad repertoar.
Årsmötesförhandlingar
Gratislotteri
Förtäring
Jubileumstallrik med lättöl/vatten samt kaffe/te.

Ingen inträdesavgift detta Jubileumsår!
För att vi ska kunna planera förtäringens omfattning är vi tacksamma för Er anmälan om
deltagande senast torsdag den 11 november till Ulla Berglund-Brasch telefon/sms 0702953044,e-mail: ulla.brasch@falubo.se

Hjärtligt välkomna till årsmötet!
STYRELSEN

Var god vänd!

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTE 2021-11-16
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av två justerare
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
5. Årsberättelsen
6. Revisionsberättelsen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Val till styrelsen
a) Val av ordförande fram till nästa årsmöte
b) Val av tre ledamöter till styrelsen på två år
c) Val av tre ledamöter till styrelsen på ett år
9. Val av fyra styrelsesuppleanter på ett år
10. Val avseende revisionen
a) Val av två revisorer
b) Val av två revisorssuppleanter
11. Val av tre valberedningsledamöter
12. Fastställande av medlemsavgift för år 2022
13. Styrelsens förslag att upplösa föreningen (se separat bilaga)
14. Övriga frågor
15. Årsmötets avslutas

2021-11-16
Föreningen Kultur och Miljö i Falun

Bilaga till punkt 13 i föredragningslista vid årsmöte 2021-11-16,
upplösning av föreningen Kultur och Miljö i Falun
Bakgrund
Små ideella (kultur-)föreningar verkar idag inte locka yngre och medelålders människor. De
stora samhällsfrågor som förr djupt engagerade Faluns befolkning i alla åldrar är inte lika
tydligt avgränsade i dagens samhälle. Behovet av att fysiskt samlas för att argumentera kring
t.ex politiska eller stadsbyggnadsmässiga förslag har också radikalt förändrats genom de
digitala plattformar som etablerats under senaste 10-årsperioden samtidigt som
beslutsprocesserna blivit allt mera komplicerade och svåra att följa.
Förutom ovan nämnda ökar medelåldern successivt bland föreningsmedlemmar samtidigt som
ingen, eller ytterst liten, påfyllnad med yngre sker. Detta tillsammans med konkurrens från de
stora pensionärsföreningarna har medfört att föreningens valberedning under många år
misslyckats med att rekrytera funktionärer till styrelsen för att fylla vakanser. Det har inneburit
att många av de äldre ledamöterna som begärt att inte bli omvalda ändå har fått lov att kvarstå
för att verksamheten ska kunna fortgå.
Vi har förstått att valberedningen inte heller i år kommer att kunna presentera några förslag på
nya personer som är villiga att åta sig viktiga befattningar i styrelsen och vi har då kommit till
en punkt där en enig styrelse insett att föreningen tyvärr, efter 50 år, måste upplösas.

Styrelsens förslag till årsmötet
Efter lång diskussion beslutade styrelsen vid sammanträde 2021-09-06 att föreslå årsmötet
besluta att låta upplösa föreningen på sätt som stadgarna medger.
Enligt föreningens stadgar ska beslut om upplösning fattas vid två på varandra följande
årsmöten. Om årsmötet idag fattar beslut enligt styrelsens förslag ovan påbörjas
upplösningsprocessen som sedan formellt kommer att avslutas i samband med årsmöte i mars
2022. För att beslut ska bli giltigt krävs minst 2/3-dels majoritet vid vardera årsmötet. Det är
därför av största vikt att du som medlem finns på plats vid röstningstillfällena. Har du inte
möjlighet att själv närvara kan du ge någon bekant medlem fullmakt att rösta i ditt ställe.
Vid ett upplösningsbeslut föreslår styrelsen att föreningens ekonomiska tillgångar efter
årsmötet 2022, överlämnas till Dalarnas Hembygdsförbund med förbehåll att medlen används
för kulturell verksamhet i Falun. Fysiskt material som relevanta handlingar utvisande
föreningens verksamhet under åren kommer att deponeras hos Arkivcentrum Dalarna.

Genomförande vid upplösningsbeslut
Beslutar årsmötet enligt styrelsens förslag kommer verksamheten att vara vilande fram till
årsmötet i mars 2022.
Under mellanperioden har nuvarande styrelsemedlemmar lovat att kvarstå som interimsstyrelse
för att svara för praktiskt avvecklingsarbete.

