Färgbadet 10 mars 2011
Kallelse till Svampfärgarsällskapets årsmöte 2011.
Kallelse till Årsmöte.
Lördagen den 9 april 2011 kl. 12.00, hålls årsmötet i Kyrkdal.
Svampfärgarsällskapets ordförande Hjördis bjuder, i samband med
årsmötet, på lunch och eftermiddagskaffe hemma på Mällby Gård, Kyrkdal.
(Kyrkdal ligger mitt mellan Kramfors/ Sollefteå, väg 90. Avstånd ifrån
Kramfors är 2,1 mil.)
Vi tittar på vad som hänt under de 20 år Svampfärgarsällskapet varit
verksamt. Föreningens verksamhet finns dokumenterad i ett antal pärmar.
Historiken finns även i fotopärmar och digitalbilder. Det finns också en
skärmutställning med bilder från Internationella Svampfärgningssymposier
genom åren mm.
Roligt om alla som deltar i årsmötet tar med egna minnesbilder/saker.
Anmälan till Hjördis per mail, hjordis.katarina@telia.com eller
Telefon 0612-23130 före den 1 april 2011. Välkommmen!
Dagordning för Svampfärgarsällskapets årsmöte den 9 april 2011.
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Fastställande av dagordningen
§ 3. Val av funktionärer inför mötet
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Två justeringsmän
§ 4. Mötets stadgeenliga utlysande
§ 5. Behandling av verksamheten
a. Styrelseberättelsen
b. Ekonomisk berättelse
c. Revisorernas berättelse
§ 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 7. Val av ordförande för 2011
§ 8. Val av två styrelseledamöter för två år
§ 9. Val av två suppleanter för 1 år
§10. Val av två revisorer för 1 år
§11. Val av valberedning
§12. Fastställande av årsavgiften
§13. Övriga frågor
§14. Avslutning

Arbetsuppgifter:
Årsberättelsen skall skrivas.
Årsredovisning för året.
Kopiering till årsmötet.

Vad har hänt under året?
Här får alla hjälpa till och minnas vad som hänt, vad var och en varit delaktig i.
I Färgbadet har vi ju berättat om en del. Skicka det till mig via e-mail eller ring
mig.
Föreningens ekonomi.
Antal medlemmar, Matrikel finns.
Styrelsemöten under året. Ett ordinarie i Kovland 1010.10.11
De övriga styrelse- kontakterna har skett via E. mail = e-mail styrelsemöten.
Planera kurs, inställd.
Tidningsartiklar.
Tiden går fort, tur att Hans A. påminner mig om det!!
Kram till Er alla.
Hjördis

