Funkibators

Årsmöte

Kallelse till årsmöte för Funkibator ideell
förening 2017
Hej medlem i Funkibator ideell förening! Här kommer kallelse till årsmöte för 2017.
Datum och tid:

Plats:
Anmälan:

Måndagen den 27 februari kl 13:00-15:00.
Vi tjuvstartar med lunch (kostnadsfritt!) och mingel för de som vill kl 11:00.
Årsmötesförhandlingarna börjar kl 13:00.
Spektrum-salen i Mästeriet, Infanterigatan 10 i Växjö.
Anmäl dig senast den 16 februari till info@funkibator.se om du kommer på
årsmötet och ange också om du vill ha lunch (kostnadsfritt).

Vi hoppas att många av våra medlemmar har möjlighet att vara med på årsmötet. Om du inte kan komma
på årsmötet så får du gärna maila in motioner, förslag eller hälsningar till oss.
Val av ny styrelse
Om du har nomineringar till den nya styrelsen (förslag på personer du tycker ska sitta i styrelsen) skickar du
dessa till båda valberedarna sofie.sjostrand@sip.se och sandra.tigerlind@sip.se senast 13 februari. Du får
gärna nominera/föreslå dig själv ;-)
Motioner (tyck till om Funkibator förening och vår verksamhet)
Senast den 10 februari 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
10 februari
Sista dag för att skicka in motioner.
13 februari

Sista dag för nomineringar till nya styrelsen.

16 februari

Sista dag att anmäla om du kommer på årsmötet.

27 februari

Årsmöte kl 13:00-15:00 i Spektrum-salen på Mästeriet, Infanterigatan 10 i Växjö.

Handlingarna till årsmötet, t ex förslag på ny styrelse och verksamhetsberättelse kommer vi inte skicka ut.
De läggs ut löpande på http://www.funkibator.se/arsmoteshandlingar.html. På årsmötet kommer
handlingarna finnas på papper. Hör av dig om du önskar du ha dessa i annat format.
Hälsningar från Funkibator förenings styrelse Anna-Maria, Ingmar, Emmalill, Pia, Stefan och Thomas!
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