Göteborg 2016-07-20

Kallelse till årsmöte för PIO Väst-Halland avseende år 2014 och 2015

Tid: Torsdag 25 augusti kl. 18.00
Plats: Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Lokal: Idegranen

På grund av oklarheter gällande ekonomin hölls inget årsmöte i PIO Väst-Halland under 2015
för verksamhetsår 2014. Det årsmöte som hölls den 21 april 2016 avseende 2015 års
förvaltning måste därför ogiltigförklaras. Det har kommit till vår kännedom från PIOs
riksorganisation att årsmöten måste hållas i rätt ordning. Bakgrundsinformation och
dagordningar bifogas.
Därför kallar härmed PIO Väst-Halland medlemmarna till årsmöten avseende 2014 och 2015
års förvaltning.
Årsmötena kommer att hållas torsdagen den 25 augusti kl. 18.00 på Drottning Silvias Barnoch ungdomssjukhus i lokal Idegranen.
Det är viktigt att så många medlemmar som möjligt kommer till mötet. Representanter från
PIOs riksorganisation kommer också att finnas med.
Anmälan görs senast den 17 augusti till:
Nils-Erik Fredriksson, nilserikfredriksson@gmail.com, tel:0703-342 640
Anneli Håkanson, anneli-70@hotmail.com
Birgitta Lange, birgitta.lange@telia.com
Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar

Styrelsen i PIO Väst-Halland
Genom Nils-Erik Fredriksson

Bakgrundsinformation
PIO Väst-Hallands förtroendevalda revisor rekommenderar att ansvarsfrihet inte ska beviljas
för två av styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2014. Detta på grund av att det saknas
11 862 kr i kassan som de två ledamöterna trots upprepade påminnelser inte återbetalat eller
har kunnat styrka med kvitton att de använt i föreningsverksamheten. Den 2 februari 2015
togs ytterligare 4 000 kr ut från PIO Väst-Hallands bankkonto av en av ledamöterna som inte
redovisats eller återbetalats trots flera uppmaningar. Revisionsberättelserna kommer att
presenteras vid årsmötena. Bifogat finns dagordning för årsmötet 2014 och 2015.
PIOs riksorganisation lämnade den 18 februari 2016 in en polisanmälan om förskingring
gällande de båda styrelseledamöterna. PIOs riksorganisation ser mycket allvarligt på
situationen i PIO Väst-Halland och kommer att delta med representanter vid årsmötena den 25
augusti.
Eftersom något årsmöte inte hölls under 2015 avseende verksamhetsåret 2014 valdes
följaktligen ingen styrelse. Styrelsemedlemmarna Barbro Lerberg, Harriet Johansen, Anneli
Håkansson, Nils-Erik Fredriksson, Birgitta Lange och Marthe Viberg fortsatte (utan de två
ledamöterna som ej rekommenderats ansvarsfrihet) att leda PIO Väst-Halland som en styrelse
under verksamhetsåret 2015 för att tillsammans med revisor Lars Hallengren reda ut
oklarheterna kring ekonomin under 2014. De kan av årsmötet som ska hållas den 25 augusti
2016 beviljas juridisk legitimitet i efterhand för verksamhetsåret 2015.

Dagordning Årsmöte PIO Väst-Halland 25 augusti 2016 avseende
verksamhetsår 2014
1.

Mötet öppnas

2.

Val av 2 justerare tillika rösträknare

3.

Godkännande av dagordning

4.

Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5.

Val av sekreterare för årsmötet

6.

Val av ordförande för årsmötet

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

8.

Balans- och resultatrapport 2014

9.

Revisionsberättelse 2014

10.

Ansvarsfrihet för styrelsen

11.

Årsmötet avslutas

Dagordning Årsmöte PIO Väst-Halland 25 augusti 2016 avseende
verksamhetsår 2015
1.

Mötet öppnas

2.

Val av 2 justerare tillika rösträknare

3.

Godkännande av dagordning

4.

Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

5.

Val av sekreterare för årsmötet

6.

Val av ordförande för årsmötet

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

8.

Balans- och resultatrapport 2015

9.

Revisionsberättelse 2015

10.

Den juridiska legitimiteten för den självutnämnda
styrelsen för 2015

11.

Ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Val av ordförande för 2016

13.

Val av ledamöter till styrelsen för 2016

14.

Val av suppleanter för 2016

15.

Val av revisor och revisorssuppleant för 2016

16.

Val av valberedning

17.

Verksamhetsplan och budget för 2016

18.

Övriga frågor

19.

Årsmötet avslutas

