
 
 
 

 

 

Kallelse till årsmöte för Funkibator 

ideell förening 2013 
 

Hej medlem i Funkibator ideell förening! 
Här kommer en kallelse till årsmöte för 2013.  
 
Datum och tid:Datum och tid:Datum och tid:Datum och tid:  Tisdag 19 mars, kl 13:00 – 14:00 
Plats:Plats:Plats:Plats:  Västergatan 8a, i Växjö 
 
Vi hoppas att många av våra medlemmar har möjlighet att vara med på årsmötet. Om du inte kan 
medverka på årsmötet så får du gärna maila in motioner, förslag eller hälsningar till oss =) 

Val av ny styrelseVal av ny styrelseVal av ny styrelseVal av ny styrelse    
Om du har nomineringar till den nya styrelsen (förslag på personer du tycker ska sitta i styrelsen) skickar du 
dessa till info@funkibator.se senast 25 februari. Du får gärna nominera/föreslå dig själv ;-) 

Motioner (tyck till om Funkibator förening)Motioner (tyck till om Funkibator förening)Motioner (tyck till om Funkibator förening)Motioner (tyck till om Funkibator förening)    
Senaste den 5 mars skall eventuella motioner (förslag) från medlemmarna ha kommit in till styrelsen. De 
skickas till info@funkibator.se. Tycker du att det är krångligt med motioner så får du gärna ringa eller maila 
så hjälper vi dig. Att skicka in motioner är frivilligt. 
    
Några viktiga datum att tänka på Några viktiga datum att tänka på Några viktiga datum att tänka på Några viktiga datum att tänka på     
25 februari Sista dag för nomineringar till nya styrelsen 
 
5 mars Sista dag för att skicka in motioner  
 
12 mars Sista dag att anmäla om du kommer på årsmötet 
 
19 mars Årsmöte på Västergatan 
 
Handlingarna till årsmötet, t ex förslag på ny styrelse och verksamhetsberättelse kommer vi ej skicka ut. De 
kommer vi lägga ut löpande under mars på funkibator.se/forening/om-foreningen/arsmoteshandlingar/. 
På årsmötet kommer handlingarna finnas i pappersformat. Hör av dig om du önskar du ha dom i annat 
format.  
 

 

Hälsningar från Funkibator förenings styrelse, Stefan, Pia, Sofie, Pelle och Camilla 

Meddela senast 12 mars i fall du kommer på årsmötet.  Meddela via mail till info@funkibator.se, ditt namn 
och kontaktuppgifter. Hör gärna av dig om du har några frågor om årsmötet. 


