Proposition nr 1

Medlemsavgift för 2019
Trots att föreningens verksamhet fortsätter att krympa, finns det ändå kostnader
(inte minst fasta sådana) som måste täckas. Styrelsen tror inte heller att storleken
på medlemsavgiften har någon avgörande betydelse för om någon väljer att gå
med. Vi yrkar därför på att medlemsavgiften bibehålls på samma nivå som förut.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att ordinarie medlemsavgift för 2019 ska vara 130 kr.
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Proposition nr 2
Budget för 2018

Styrelsen presenterar följande förslag till budget för innevarande år:
Inkomster
Post
Budget
Medlemsavgifter.......................................6.630:Träffar........................................................2.250:(Bio: 12 * 150 kr)
SUMMA...........................................8.880:		
		
Utgifter
Post
Budget
Internetavgifter............................................ 950:Domänavgift 350 kr
Webbhotell 600 kr
Kontor & förvaltning................................1.000:Kuvert, PG-avgifter, etc
Porto............................................................. 500:Träffar (inkl. bio/grill)..............................7.700:Årsmöteslokal: 0:Sommarbiolokal: 6.500:Grillmat mm: 1.000:Lussefika: 0:Årsmötesfika mm: 200:Oförutsedda utgifter....................................... 0:SUMMA......................................... 10.150:RESULTAT......................................-1.270:Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att fastställa ovanstående budget för 2018.

Proposition nr 3

Verksamhetsplan för 2018
Följande punkter anger styrelsens vision om föreningens aktiviteter under 2018:
Biovisningar
Föreningens biovisningar har varit en uppskattad aktivitet hos medlemmarna.
Därför tycker styrelsen att vi ska fortsätta att anordna biovisningar.
Föreningen har som mål:
• att anordna en biovisning under året.
Lokala aktiviteter
Det har varit svårt att få ihop vanliga avsnittsvisningar under året. Styrelsen
kommer därför att dra ner på det planerade antalet visningar till ett minimum.
Däremot kommer vi som vanligt att finnas till som stöd och hjälp för de som vill
hålla egna visningar.
Föreningen har som mål:
• att anordna en heldagsvisning under hösten/vintern.
Spel
Styrelsen har sedan flera år ett önskemål om att lyfta fram spelverksamheten inom
föreningen. Vi satsar därför på att anordna några aktiviteter som fokuserar på just
detta.
Föreningen har som mål:
• att anordna minst två speltillfällen (sällskapsspel och/eller datorspel).
Hemsida och sociala medier
Föreningens hemsida utgör, tillsammans med Facebook-sidan, våra skyltfönster
mot omvärlden. Det är därför viktigt att dessa hålls uppdaterade och inte innehåller inaktuell information.
Föreningen har som mål:
• att Facebook-sidan ska åtminstone spegla hemsidans aktuella information.
• att hemsidan och Facebook-sidan ska vara ett hjälpmedel för att värva nya
medlemmar.
Antalet, och typen av, föreningsaktiviteter utöver det som står med här, är helt
beroende på hur mycket ni medlemmar vill hjälpa till själva.

Om ingen utanför styrelsen gör någonting mer, så blir det inga fler aktiviteter än
de som står med här. Vi kan, som vanligt, inte starkt nog poängtera behovet av att
icke-styrelsemedlemmar gör en insats för att skapa liv och aktiviteter i föreningen.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att fastställa ovanstående verksamhetsplan för 2018.
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