KALLELSE
Bildad 2017

Föräldra- och lärarförening (PTA)
vid
Internationella Engelska Skolan i
Kista

PTA IES Kista styrelsen kallar alla föräldrar
och vårdnadshavare till att närvara på
årsmöte för PTA IES Kista.

När: onsdagen 2 oktober 2019
Tid: 18:00-19:00
Var: IES Kista cafeteria

Org. Nr. 802514-3077

Dagordning för årsmöte för Föräldra- och lärarförening (Parent Teacher Association) IES
Kista vid Internationella Engelska Skolan i Kista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Öppnande
Fastställande av röstlängd
Fastställande att årsstämman är behörigen utlyst
Val av ordförande för årsstämman
Val av sekreterare vid årsstämman
Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande justera
protokollet
Fastställande av dagordning vid årsstämman
Presentation och godkännande av styrelsens årsrapport och redovisning
Presentation och fastställande av revisionsrapport
Beslut om ansvarsfrihet för styrelse för det gångna årets verksamhet
Val av styrelse
a. Val av ordförande
b. Val av styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning och en sammankallande för valberedningen
Fastställande av medlemsavgift
Behandling av
a. Styrelsens förslag
b. Förslag från medlem/medlemmar (motioner)
Övriga frågor
Mötets avslutning

Vänligen läs igenom årsrapporten på hemsidan, på www.ptaieskista.se, före mötet.
Årsrapporten kommer finnas tillgänglig en vecka före årsmötet.
Eventuella synpunkter skickas till PTA senast den 25/9 till info@ptaieskista.se
För rösträtt på årsmötet betala in den årliga medlemsavgiften 100 kr/familj till SWISH 123 123
64 54 eller till PTAs konto i Swedbank 8327-9, 694 059 652-8 senast den 25/9. Märk din
betalning med ditt namn och elevens / elevernas namn.
Då PTA enbart bestått av en styrelse under det föregående året ber vi föräldrar intresserade
av att delta i styrelsens arbete under 2019-20 eller leda olika arbetsgrupper att kontakta PTA
före mötet. Skicka namn, kontaktinformation och vilken uppgift du är intresserad av att delta i
eller leda till info@ptaieskista.se
Mötet kommer att hållas på svenska, med översättning till engelska vid behov.

VÄLKOMNA!

CALL
The PTA IES Kista board requests all parents
and guardians to attend the annual meeting
of PTA IES Kista.
Bildad 2017

Föräldra- och lärarförening (PTA)
vid
Internationella Engelska Skolan i
Kista

When: Wednesday 2 October 2019
Time: 18:00-19:00
Where: IES Kista cafeteria

Org. Nr. 802514-3077
Agenda for the annual meeting for the PTA (Parent Teacher Association) IES Kista at
Internationella Engelska Skolan i Kista.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Opening
Determination of the voting list
Establish that the meeting has been called in accordance of the statues
Election of the chairperson of the meeting
Election of the secretary of the meeting to take meeting minutes
Election of two appointees who together with the chairperson will approve
the minutes
Approval of the agenda
Presentation and approval of the Board’s annual report
Presentation and approval of the audit report
Resolution on discharge from liability for the previous year’s Board
Election of the Board
a. Election of the Chairperson
b. Election of board members
Election of an Auditor and an deputy editor
Election of a nomination committee, and appoint a convener
Decision of annual membership fee
Decision on matters
a. The Board’s proposal
b. Any issues raised by the membership
Other matters
Conclusion/finish

Kindly read the Annual Report on the website www.ptaieskista.se, before the meeting. The
Annual Report will be available a week before the meeting.
Any objections or corrections to the annual report should be sent to the PTA by 25 September
to info@ptaieskista.se
To have voting rights at the annual meeting, pay the annual membership fee of 100 kr/family
to SWISH 123 123 64 43 or to PTAs account in Swedbank 8327-9, 694 059 652-8 by 25
September. Please mark your payment with your name and student name(s).
Since the PTA only consisted of a board during the past school year, we ask all interested
parents who would like to be elected to the board during the 2019-20 school year or anyone
wishing to lead a work group to e-mail the PTA before the meeting. Send your name, contact
information and what position you would like to participate or lead to info@ptaieskista.se
Due to legal requirements of being an organisation in Sweden the annual meeting will be held
in Swedish, but translations to English will be provided if necessary.
WELCOME!

