Ekstraordinært Årsmøte i Foreningen Posebyen 2016
Det kalles herved inn til nytt årsmøte (ekstraordinært) i Foreningen Posebyen som tidligere
annonsert, jfr. årsmøte (ekstraordinært) 25. august 2016 med protokoll.
Tid: Torsdag den 24. november 2016 kl. 19.00-21.00
Sted: Kristiansand Byggmesterforening, Opplæringskontoret, Kronprinsens gate 14, Kristiansand.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen.
Kontingent for 2016 må være betalt på forhånd for å ha stemmerett på Årsmøtet. Dersom du/dere ikke har
mottatt epost med innbetalingsblankett og følgebrev, så er Foreningens
bankkontonummer: 6320.06.66625
Årsmøtet 2015 vedtok følgende satser for 2016: Privatperson: 200 kr, Familie: 300 kr, Bedrift: 500 kr.

Hvis forfall, så kan skriftlig stemmefullmakt gis til et medlem som stiller på møtet (mal vedlagt).
Agenda
1. Konstituering (opptelling av stemmer, valg møteleder, valg referent, valg medlemmer til å
signere protokoll, godkjenning av innkalling)
2. Statusrapport ift handlingsprogram og økonomi
3. Saker fremmet av styret eller andre av foreningens medlemmer
a. Modell for organisering og drift av kvartal 5
b. Politisk behandling i kommunen
c. Omorganisering av Foreningen
d. Nytt navn på Foreningen
4. Eventuelt
Velkommen!
Hilsen styret
Internett:
Facebook:
Epost:

http://www.posebyen.com/
https://www.facebook.com/groups/1423331974555567/?fref=ts
post@posebyen.com

Stemmefullmakt

Jeg <navn> …………………………………………………………………………………………….
bekrefter at jeg har betalt medlemskontingent i Foreningen Posebyen for 2016 og gir herved
<navn> ………………………………………………………………………………………………
fullmakt til å møte og stemme for meg på det ekstraordinære Årsmøtet i Foreningen Posebyen den
<dato> …………………………………………………………2016.
Vedlagt kvittering for betalt medlemskontingent for 2016.

Hilsen

………………………………………………………………………………………………………
<signatur>, <dato>.

Saksliste
1. Konstituering av møtet
a. Opptelling av stemmer,
b. Valg av møteleder, referent, under-tegnere av protokoll,
c. Godkjenning av at møtet ansees lovlig innkalt iht vedtektene.
d. Godkjenning av saksliste.
2. Statusrapport - Kort om styrets arbeid siden august, om økonomi, medlemssituasjon, m.m.
3. Kvartal 5 – Forslag til hvordan bygninger og bakgårder som kommunen stiller til disposisjon kan
bevares, rehabiliteres og utvikles i samsvar med Foreningens visjoner, intensjoner og formål;
samt fremtidig organisasjonsmodell for Foreningen, avtaleprinsipper med kommunen og
interessenter, og dugnads- og finansieringsløsninger.
a. Presentasjon av «Sluttrapport fra prosjektgruppa Quartalet» (12/9/2016)
b. Presentasjon av «Høringsuttalelse angående organisering av kvartal 5» (forslag datert
12/10/2016 og oversendt kommunen som foreløpig utkast).
c. Kort orientering om styrets vurderinger rundt denne og alternative modeller, annet
relevant bakgrunnsmateriale, samt om konsekvenser for Foreningen og medlemmene.
d. Orientering om dialog med representanter for kommuneadministrasjonen og
kulturstyret, samt planlagt videre saksbehandling i kommunen.
e. Diskusjon
f. Forslag til vedtak: Foreningen vedtar «Høringsuttalelse angående organisering av kvartal
5».
g. Forslag til vedtak: Styret får mandat til å lage «privat» forslag til politisk vedtak i
Kulturstyret som kan fremmes dersom kommuneadministrasjonens forslag til politisk
vedtak avviker fra prinsippene i Foreningens «Høringsuttalelse».
4. Fremtidig organisasjonsmodell for Foreningen – Forutsetter at det blir et politisk vedtak som
favoriserer Foreningen og som er i samsvar med prinsippene i «Høringsuttalelsen».
a. Forslag til vedtak: Styret utarbeider forslag til reviderte vedtekter for omorganisering av
Foreningen og etablering av et aksjeselskap som er 100% eid av Foreningen og som kan
inngå avtaler med kommunen og leietagere om å drifte eiendommene.
b. Forslag til vedtak: Frem til aksjeselskapet med eget styre er etablert, får styret mandat til
å gå i dialog med kommunen om overtagelse av eiendommene.
c. Registrering av interessenter som mulige hovedmedlemmer i omorganisert Forening.
5. Nytt navn på Foreningen (vedtektsendring) - Foreningen vedtok i august å endre navn for å
unngå forveksling med Velforeningen. Innkomne navneforslag og styrets anbefaling vil
annonseres i forkant av årsmøtet.
Forslag til vedtak: <Nytt navn> på Foreningen vedtas.
6. Eventuelt.

