Motie: Wijziging statuten §3.1 bestuursleden
Het bestuur legt de volgende motie ter behandeling op de jaarvergadering 2019 van de ZweedsNederlandse vereniging voor:
•

•

Om de samenstelling van het bestuur te vereenvoudigen en het aantal algemene
bestuursleden te vergroten om op die manier grotere flexibiliteit te krijgen in het
bestuurswerk.
Het bestuur vraagt de jaarvergadering voor de volgende wijziging in paragraaf 3.1 te
stemmen.

Voorstel wijziging: §3.1
In het voorstel is de vetgedrukte tekst gewijzigd vergeleken bij de huidige statuten. De laatste zin in
de paragraaf is verwijderd.
”De aangelegenheden van de vereniging worden beheerd door het bestuur, namelijk voorzitter,
vice-voorzitter, secretaris en penningmeester, en twee tot maximaal vier algemene bestuursleden.
De samenstelling van het bestuur zal duidelijk de Zweeds-Nederlandse identiteit van de vereniging
weerspiegelen.”

Tekst huidige statuten: §3.1
”De aangelegenheden van de vereniging worden beheerd door het bestuur, dat uit minstens 4 leden
en maximum 6 leden zal bestaan, namelijk voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester,
eventueel versterkt met een feestcommissaris en een PR-man. De samenstelling van het bestuur zal
duidelijk de Zweeds-Nederlandse identiteit van de vereniging weerspiegelen. Een afwijkende
samenstelling vereist goedkeuring van de jaarvergadering van de vereniging.”

Wat gebeurt bij een verandering van de statuten?
Op een wijziging in de statuten is het volgende van toepassing (Statuten, § 6). Een wijziging van de
statuten van de vereniging vereist, dat minstens 51 % van de aanwezige leden bij twee op elkaar
volgende ledenvergaderingen (waarvan tenminste de jaarvergadering er één is) voor het actuele
voorstel stemt. De laatste wijziging van de statuten was in 2008.

Voor het bestuur, 10 februari 2019.
Maartje Tel, secretaris
0708-92 12 44

Kallelse till årsmöte i Svensk-Nederländska Föreningen 2019
Datum:

Torsdag den 21 februari 2019

Tid:

19.00 - 21.00

Plats:

Möteslokal, Bohusgatan 14, Göteborg

Vi börjar kl. 19.00 med trevlig samvaro med något att dricka och lättare förtäring.
Därefter håller vi årsmöte fram till kl. 20.00. Efter årsmötet håller Mattias Janssen en föreläsning
med titeln: ”En dag i livet som akademiker”.
Agenda:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Mötets öppnande
Val av protokollförare
Val av två justeringsmän
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018
Revisionsberättelse 2018
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse för 2019:
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer
Val av valberedning
Fastställande av årsavgift för 2019
Teckningsrätt i föreningens namn
Behandling av motioner (insändes till styrelsen en vecka före årsmötet)
Planer och policy för det nya föreningsåret
Övriga frågor
Mötets avslutning

Anmälan senast den 17 februari till:
Bert Benthem, telefon 0702353914, e-mail benthembert@gmail.com
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen
www.svenedfor.se

Oproep voor jaarvergadering van de Zweeds-Nederlandse Vereniging 2019
Datum:

Donderdag 21 februari 2019

Tijd:

19.00 - 21.00

Plaats:

Möteslokal. Bohusgatan 14, Göteborg

We beginnen om 19.00 met een hapje en drankje. Daarna vindt de jaarvergadering plaats tot
20:00. Na de jaarvergadering houdt Mattias Janssen een lezing met de titel
“Een dag in het leven van een academicus”.
Agenda:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12
§ 13
§ 14
§ 15

Opening van de jaarvergadering
Verkiezing van de notulist
Verkiezing van twee mede-ondertekenaars van de notulen
Jaarverslag en jaarrekening 2018
Jaarverslag van de kascommissie 2018
Dechargeren van het bestuur
Verkiezing van het bestuur 2019:
voorzitter
vice voorzitter
secretaris
penningmeester
overige bestuursleden
Verkiezing van de kascommissie
Verkiezing van kiescommissie
Vaststellen van de ledencontributie voor 2019
Recht te tekenen namens de vereniging
Behandeling van moties (te verzenden aan het bestuur een week voor de vergadering)
Plannen en beleid voor het nieuwe verenigingsjaar
Rondvraag
Afsluiting van de jaarvergadering

Aanmeldingen uiterlijk 17 februari bij:
Bert Benthem, telefoon 0702353914, e-mail benthembert@gmail.com
Hartelijk welkom,
Het bestuur
www.svenedfor.se

