2020-05-13

Välkommen till 2020 års årsmöte onsdagen den 27 maj kl. 19.00
Medlemmarna kallas till ett något annorlunda årsmöte, präglat av coronatider. Styrelsen
hoppas att vädret tillåter ett möte utomhus i Ringparken. När vi vet hur många som kommer
planerar vi sittplatser med cirka 1,5 meters avstånd. För de medlemmar som inte vill eller
kan delta fysiskt ger vi möjligheten till uppkoppling.
Årsmötesmiddag
Den traditionella måltiden tänkte vi anpassa till situationen. Vi erbjuder som måltid två wraps
och morotskaka med te eller kaffe. Dryck till maten tar var och en med sig själva. Vi erbjuder
fyra varianter av wraps:
1.
2.
3.
4.

Stekt kyckling, grönsaker, sallad och currycrème
Rostbiff, fräskostcrème med fransk senap, grönsaker och sallad
Varmrökt lax, örtcrème, sallad och grönsaker
Vegetarisk fårostscrème, soltomater, grillade grönsaker och sallad

Vi behöver få anmälan om deltagande i Ringparken senast måndagen den 18 maj till
info@saltsjo-duvnas.se eller till 0705 18 10 86 (Eva Nisser). Vi vill då också få önskemål om
wraps, kaka och om du vill ha te eller kaffe till kakan. För den som endast vill delta digitalt vill
vi också få anmälan den 18 maj per mejl. Länk skickas inför mötet.
Föredragningslista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om mötet är behörigen utlyst
Fastställande av föredragningslista
Föredragning av verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt
vinstdisposition
Föredragning av revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning samt vinstdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
Val av ordförande för en tid av ett år
Val av vice ordförande för en tid av ett år
Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Val av två revisorer och revisorssuppleant för en tid av ett år
Fastställande av avgift för nästa kalenderår

17. Val av valberedning för en tid av två år
18. Redogörelse för inkomna motioner och styrelsens svar
19. Övriga frågor
a. Midsommarfirande
b. Stenkrossen i Gungviken
c. Morningside Marina
d. Skuruparken
e. Måsungen
f. Bevakning
20. Mötets avslutande
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse kommer att
föreligga vid årsmötet, men kan även rekvireras från föreningens kassör Charlotte Banning
eller hämtas från föreningens hemsida www.saltsjö-duvnäs.se.
Valberedningens förslag till styrelsen
Eva Nisser, ordförande, omval
Charlotte Banning, vice ordförande, omval
Terése Eldered, omval
Annika Faxander, nyval
Birgitta Grafström, omval
Madeleine Gröndahl, omval
Sandra Isberg, omval
Per Kallner, omval
Uno Lindh, omval
Karin Magnusson Tegnelid, omval
Valberedningens förslag till revisorer
Christer Käck, sammankallande, omval
Elisabeth Wahlstedt, omval
Anders Öhman, revisorssuppleant, omval
Styrelsens förslag till valberedning
Anna Wirsén, sammankallande, omval
Marie Eneqvist, omval
Louise Sävström, omval
Torbjörn Rusck, omval
Erik Made, nyval
Styrelsen önskar alla hjärtligt välkomna både IRL och på webben!

