Kallelse till årsmöte för Fnyskens Odlarförening.
Datum:2020-03-24, kl 19:00-20:30.
Plats: Kvarnhjulet Hus B, Nyfors, Pluggvägen 6.
Dagordning
•

1 Val av ordförande att leda förhandlingarna

•

2 Val av sekreterare för årsmötet

•

3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare

•

4 Årsmötet öppnas

•

5 Fråga om kallelse skett i behörig ordning

•

6 Styrelsens förvaltningsberättelse

•

7 Revisorns/revisorernas berättelse

•

8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

•

9 Val av styrelseordförande

•

10 Val av ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter

•

11 Val av revisor och suppleant

•

12 Val av valberedning, två personer

•

13 Behandling av inlämnade motioner/skrivelser

•

14 Fastställande av arvoden till av årsmötet utsedda styrelseledamöter,

•

revisorer och övriga

•

15 Beslut i anledning av föreningens överskott eller underskott enligt

•

balansräkningen

•

16 Framläggande av budgetförslag och fastställande av årsavgift

•

17 Revidering av nya ordningsreglerna, godkända av årsmötet 2019.

•

18 Förslag på stadgeändringar.

•

18 Övriga ärenden.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgås, ingen föranmälan behövs.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport bifogas.

Välkomna / Styrelsen
Motioner sänds skriftligt senast 2020-03-10 till:
Fnyskens Odlarförening , c/o Ulla Flygare, Sikvägen 32; 135 41 Tryresö
eller till
E-post: info@fnysken.se

Varje medlem har en röst på mötet. Medlem kan uppdra via fullmakt åt annan familjemedlem
att utöva sin rösträtt. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem såsom ombud
med fullmakt. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem utöver sig själv.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2018 samt budgetförslag för 2020
bifogas.

Fnyskens Odlarförening

E-post: info@fnysken.se

Hemsida: www.fnysken.se

Information om hantering av personuppgifter
I enlighet med dataskyddsregelverket informeras du härmed om att de personuppgifter som du
lämnar när du ansöker om att bli medlem, såsom information om namn, adress,
telefonnummer och e-postadress. Fnyskens Odlarförening använder dina personuppgifter för
att administrera ditt medlemskap, vid fakturering eller annan behövlig kommunikation mellan
förenignen och dig som medlem.
Fnyskens Odlarföreninge gallrar uppgiften när medlemskapet upphör.
Det är endast styrelsens som har tillgång till uppgifterna och ingen annan. Alla gamla
medlemsregister gallras bort.
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