Kallelse
till

årsmöte i föreningen Ny Familj-Kambodja

Tid:
Plats:

Torsdag den 8 mars 2018 kl 17.45
Restaurang Nils H. Karbingatan 14, Helsingborg

Dagordning
1
Val av ordförande för mötet
2
Fastställande av dagordning
3
Val av justerare tillika rösträknare
4
Upprättande av närvaroförteckning/röstlängd
5
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
6
Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för verksamhetsåret 2017
7
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
8
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9
Fastställande av medlemsavgift för 2019
11
Val av:		
ordförande för 1 år (avgående Ninna Lindblad)
			
4 ledamöter till styrelsen för 2 år
			
(I tur att avgå: Christel Stehn, Britta Rundström
			
och Britt-Marie Acklid. Lisbeth Råvik och Karin Sterte har
			
avsagt sig sina styrelseuppdrag.)
			
2 ledamöter till valberedningen för 1 år
			
(Avgående Louise Meijer och Mait Ewerman)
			
1 revisor och 1 suppleant för 1 år
			
(Avgående Lotta Friberg och Marianne Ohlsson
			
samt suppleant Gunilla Kittel)
12
Förslag till ändring i föreningens stadgar (bilaga 1)
13
Upplösning av föreningen.
Punkten blir aktuell endast om årsmötet inte kan välja föreslagna personer
till styrelse med flera förtroendeposter.
14
Motioner
15
Mötets avslutande
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Eftersits för den som vill
I samband med årsmötet finns tillfälle att mingla, prata och umgås medan vi äter en bit mat med
ett glas vin. Du kan också passa på att göra fynd bland sidenprodukter från Kambodja.
På årsmötet får du också tillfälle att träffa Jens Rosbäck och Panha Sok. Jens är initiativtagaren till
de förändringar som styrelsen föreslår, vilka också innebär att vår förening kan leva  vidare. Jens
har bott i Kambodja i många år och har mycket att berätta. Panha är, liksom Jens, föreslagen som
ny styrelseledamot.
Måltiden kostar 150 kr och betalas kontant på plats eller i förväg till bg 490-2300. I priset ingår
lättöl eller vatten. Om du vill ha ett glas vin går det bra att köpa till. Allt överskott går förstås till
föreningens syfte.
Du anmäler dig till eftersitsen samtidigt som till årsmötet senast den 1 mars till
nyfamilj.kambodja@gmail.com eller telefon/SMS 0705-734581.
Hjärtligt välkommen!

Så här hittar du

Berga brandstation

Busshållplats

Här är det!
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