SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Inbjudan till Smålandskustens skärgårdsförenings
ÅRSMÖTE 2019-07-06
Lördagen den 6 juli 2019 är Du hjärtligt välkommen till skärgårdsföreningens årsmöte
Årsmötet genomförs på Östra Skälö1.
Kaffe serveras vid ankomst, från 09.30.
Årsmötet öppnas kl. 10.30 med avbrott för lunch 12.30. Eftermiddagskaffe serveras vid lämplig
tidpunkt.
Vi öppnar årsmötet med föreningens kampsång. Därefter genomför vi årsmötesförhandlingarna
enligt den dagordning som är nedtecknad i föreningens stadgar. Dagordningen ser du på
baksidan av denna inbjudan.

Vi har bjudit in:
vår landshövding, Thomas Carlzon
som inleder mötet.

Anders Berg

som berättar mer om småbåtar och 50-tals nostalgi.

Kostnad för hela dagen med lunch och fika är 280 kr, betalas på plats.
Vi behöver din anmälan för möte, lunch och kaffe senast den 28 juni
till Lars-Göran Andersson, 070-925 09 66, eller Birgitta Källgren, 0490-283 66, 070-674 36 38.
Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast onsdag 19 juni 2019.

Hjärtligt Välkommen till Östra Skälö!
För styrelsen,
Birgitta Källgren
Ordförande Smålandskustens Skärgårdsförening

OBS!
Verksamhetsberättelse med verksamhetsplan och budget delas ut på plats.

Vänd!

1

Östra Skälö, (https://ostraskalorestaurang.wordpress.com/)

www.smalandskusten.se

SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING

Årsmötet 2019-07-06

Dagordning
§1

Fråga om mötets behöriga utlysande

§2

Fastställande av röstlängd för mötet

§3

Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet

§4

Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§5

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

§6

Ekonomisk rapport

§7

Revisorernas berättelse

§8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret

§9

Förslag och fråga om verksamhetsplan och disposition av tillgängliga medel 2019-2020

§ 10

Förslag och fråga om fastställande av medlemsavgifter för
nästkommande verksamhetsår

§ 11

Förslag och fråga om arvoden, traktamenten och övriga ersättningar

§ 12

Förslag och fråga om antal styrelseledamöter, val av styrelsens ordförande, övriga
styrelseledamöter samt ersättare

§ 13

Val av två revisorer samt ersättare

§ 14

Val av valberedning

§ 15

Val av ledamöter till Skärgårdarnas Riksförbund

§ 16

Inkomna motioner

§ 17

Styrelsen informerar

§ 18

Övriga frågor

§ 19

Avtackningar

§ 20

Mötet avslutas
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