Swedish Women’s Educational Association, Stockholm Chapter

KALLELSE
ÅRSMÖTE FÖR SWEA STOCKHOLM
Torsdagen den 14 februari 2019, start kl. 18:00
Eriksbergs festvåning, Eriksbergsgatan 17A, Stockholm
Observera:
•
Endast du som betalat medlemsavgift i SWEA Stockholm för 2019 äger rösträtt på
årsmötet. Ta med betalningsbevis om betalning skett inom åtta dagar innan årsmötet.
•
Efterföljande middag är avgiftsbelagd (se inbjudan).
Anmäl dig till både årsmöte och middag eller endast till årsmöte genom att maila till
anmalan.swea.stockholm@gmail.com eller på telefon 073 - 934 75 76 senast den 7 februari.
Har du någon övrig fråga – meddela då Agneta Melin senast den 7 februari per e-post
swea.stockholm@gmail.com eller per post till Flogstav. 5A, 752 73 Uppsala.
Om du inte kan deltaga men ändå vill rösta på årsmötet (gäller voteringar) kan du ge
FULLMAKT till en deltagande Stockholms-Swea och meddela Agneta Melin enligt ovan
senast den 7 februari.
Föredragningslista
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Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesordförande och protokollförare
Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Verksamhetsberättelse för 2018
Ekonomisk rapport för 2018
Revisionsberättelse för 2018
Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2018
Fastställande av årsavgift för 2020
Valberedningens förslag till val av styrelse 2019 samt val av styrelse 2019
Val av en revisor och en revisorssuppleant
Val av två ledamöter till valberedningen (den tredje utses av den nya styrelsen)
Motioner / övrigt
Mötets avslutande

FULLMAKT - - - - - - Kopiera in i e-mail eller klipp ut och posta- - - - - - - - - - - - - - - - Jag ...........................................................tel ................................... e-mail ........................
Texta för- och efternamn etc.

ger fullmakt för årsmötet torsdagen den 14 februari 2019 till:
..................................................................tel ................................... e-mail ........................
Texta för- och efternamn etc.

