
             
 

 

Föredragningslista på årsmötet söndagen den 28 februari 2016 kl. 14.00 i Bälaryds Bygdegård. 
Bygdegården ligger 4 km SV Aneby utmed länsväg 132. Infarten är skyltad. 

 

OBS! FÖRANMÄLAN! För att ha koll på fikabrödet måste vi ha föranmälan. Anmäl till Hans  0380-41574  eller Joakim  

0703274318  senast den 21/2. Det går också bra via e-post: info@fornminne-hogland.se 

 

Dagordning: 

  1. Mötets öppnande 

  2. Upprättande av röstlängd, godkännande av fullmakter 

  3. Val av ordförande för mötet 

  4. Val av sekreterare för mötet 

  5. Val av 2 (två) justerare tillika rösträknare 

  6. Fråga om årsmötet behörigen har sammankallats 

  7. Fastställande av föredragningslista 
  8. Föredragning av verksamhetsberättelse  

  9. Föredragning av årsredovisning samt budget 

10. Föredragning av revisionsberättelse 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Motioner som inkommit till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. 

13. Fastställande av kostnadsersättningar till styrelsen 2016. 

14. Fastställande av medlemsavgift för 2017. 

15. Val av ordförande på 1 (ett) år 

16. Val av övriga ledamöter på 2 (två) respektive 1 (ett) år 

17. Val av en revisor på 2 (två) år. En revisor kvarstår ytterligare 1 (ett) år. 
18. Val av programansvarig på ett år. 

19. Val av ombud till Hembygdsförbundets årsmöte. 

20. Styrelsens förslag till 2016 års program för verksamheten.  

21. Övriga frågor 

22. Mötets avslutande 

 

Huskvarna  2016-01-31 

Styrelsen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder föreningen på kaffe med tilltugg.  Jan-Erik Spånberger kommer att tala om 
skogsstyrelsens uppdrag. Ett unikt tillfälle att få denna information! 

Som vanligt har vi också ett delikatess- och boklotteri.  

 

VÄLKOMNA! 
 
De som inte har e-post får inbetalningskort med kuvertet. Om du betalar via internet så är årsavgiften 200: -.  Varje 

vuxen ytterligare i samma familj betalar 100: -, liksom ungdomar 13-25 år. Upp till och med 12 år så är medlemskapet 

kostnadsfritt. Vårt bankgiro är 5643-0382 och kom ihåg att skriva namn och adress på inbetalningskortet!  

 

Senast den 12 februari vill vi ha årsavgiften, det går bra att betala på plats också!  så att du är röstberättigad på 

årsmötet. 

 

Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet. 


