Stockholm 19 december 2013

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2014 FÖR ARKIVRÅDET AAS
Plats:

Postmuseum, Lilla Nygatan 6 i Stockholm

Tid:

Torsdagen den 6 mars 2014, kl. 9.30

Årsmötet är en programpunkt på Temadagen "Nya perspektiv på kartläggning och klassning av information". Vi
välkomnar självklart även medlemmar som inte deltar i resten av temadagen att delta i årsmötet. Deltagande i
årsmötet är kostnadsfritt och behöver inte föranmälas.
Med anledning av förslaget på samgående, föreslås årsmötet inte behandla punkterna om ny styrelse, övriga
funktionärer eller medlemsavgift för kommande år . I fall samgåendet inte skulle fullföljas, föreslås ett extra årsmöte
hållas innan maj månads utgång för behandling av dessa frågor.
Revision av Arkivsamfundets räkenskaper och verksamhet för 2014 sker vid ett samgående inom ramen för
Föreningen för arkiv och informationsförvaltnings årsmöte 2015.
Föredragningslista vid Arkivrådet AAS årsmöte den 6 mars 2014
1.

Årsmötet öppnas

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

3.

Val av två justeringsmän tillika rösträknare som jämte ordförande skall
justera dagens protokoll

4.

Fråga om kallelse behörigen skett

5.

Styrelsens årsberättelse samt revisorernas berättelse för verksamheten

6.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

7.

Eventuellt förslag som väckts av styrelsen eller ingivits av medlem:
a) Förslag till ett samgående mellan Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet (konfirmerande beslut)
att Arkivrådet AAS och Svenska Arkivsamfundet går samman och bildar en ny förening
att föreningens medlemmar övergår till den nya föreningen i och med det konfirmerande beslutet 2014,
samt att föreningens tillgångar överförs till den nya föreningen efter det konfirmerande beslutet på
årsmötet 2014
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att ett likalydande beslut fattas av båda föreningarna
b) Förslag till ändring av stadgar för Leif Paulsens stipendiefond

8.

Årsmötet avslutas

Välkommen!
Medlem som vill få ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall anmäla detta till styrelsen senast två veckor innan
årsmötet. Årsmöteshandlingar (inklusive verksamhetsberättelse/årsredovisning) kommer att tillhandahållas vid
mötet. De kommer även att finnas ca en vecka före mötet på www.arkivradet.se

