FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN
Svensk förening för flygteknik och rymdteknik
Huvudföreningen, Stockholm
The Swedish Society of Aeronautics and Astronautics
Main branch, Stockholm

Stockholm, 2020-09-02

FLYG- OCH RYMDTEKNISKA FÖRENINGEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Flyg- och rymdtekniska Föreningen, svensk förening för flygteknik och
rymdteknik, kallas härmed till årsmöte.
TID:
Torsdagen den 24 september 2020, kl 18:00
PLATS: Mötet sker digitalt över internet via separat inbjudan till Microsoft Teams

Dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Godkännande av kallelse och dagordning.
3. Val av två justeringsmän, som jämte mötets ordförande skall justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
5. Resultaträkning och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisionsberättelse.
7. Beslut rörande ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av budget för det löpande verksamhetsåret.
9. Beslut om årsavgift för Huvudföreningen.
10. Val av ordförande i Föreningen för tiden t o m nästa ordinarie årsmöte.
11. Val av övriga styrelseledamöter i Huvudföreningen, som skall vara lägst åtta och högst tio,
för en tid av två år. Varje år väljs halva antalet ledamöter, medan övriga ledamöter kvarstår
från föregående år.
12. Val av två styrelsesuppleanter i Huvudföreningen för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av tre ledamöter i valberedningen.
15. Övriga ärenden.
- Info om kongressen ICAS 2022

Preliminära hålltider:
kl 18:00
kl.19:15

Årsmötesförhandlingar
Motiveringar av årets Thulinmedaljörer

Meddela ert deltagande senast 2020-09-21 till sekretariat@ftfsweden.se så kommer en digital
inbjudan i Microsoft Teams skickas ut till er.
Testning av den digitala kommunikationen sker 2020-09-22 kl. 18.00 vilket också kommer
skickas ut en inbjudan till.
Årets Thulinmedaljer kommer delas ut vid nästa ordinarie årsmöte i maj 2021.
Postadress/Postal Address
c/o SSC
Box 4207
S-171 04 SOLNA

e-mail:
sekretariat@ftfsweden.se
website:
www.ftfsweden.se
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