INBJUDAN

Föreningen Saknade Barnbarn/Forum för mor- och farföräldrar

Inbjudan
till
Årsmöte 2019
Lördagen den 16 mars
Kl 11.00-15.00
I ABF-huset på Sveavägen 41, Stockholm
Vi kommer att hålla till i Brantingsrummet
Under fm genomförs själva årsmötet. Efter lunch, där vi bjuder på matiga
smörgåsar och dryck, får vi möjlighet att lyssna till och diskutera med två
särskilt inbjudna gäster:
Erik Philipson, ordförande för föreningen Barnens Bästa
Claes Åkerström, ordförande för Anhörigföreningen Borderline (AnBo)
Ett mer detaljerat program finns på nästa sida.
Vi vill påminna om att du behöver vara betalande medlem för att kunna delta på
årsmötet. Gå in på vår hemsida www.saknadebarnbarn.se och betala direkt via
betalknappen. Du är viktig för oss och fler medlemmar gör föreningen starkare!
Om Du har för avsikt att närvara är vi tacksamma om Du skickar in en anmälan
senast 2019-03-11 så att vi får ett underlag för beställning av förtäring. Anmälan
görs till Ove Eriksson genom e-post (ove.g.eriksson@gmail.com) eller telefon
(073 – 933 06 21).

Välkomna!
/Styrelsen

INBJUDAN

A

Årsmöte (kl 11.00-12.30)

Dagordning
Ordföranden Ove Eriksson hälsa välkommen
Årsmötet öppnas:
1. Val av ordförande till mötet
2. Val av sekreterare till årsmötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande om Årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
6. a. Styrelsens årsredovisning innefattande verksamhetsberättelse och
ekonomisk redovisning
b. Revisorernas berättelse
c. Fastställande av årsredovisning
d. Disposition av årets resultat
7. Frågan om beviljande av styrelsen ansvarsfrihet
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
9. Val av styrelseordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
11. Val av 2 revisorer
12. Val av valberedning
13. Fastställande av årsavgift
14. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller av medlem

B

Lunch (kl 12.30 – 13.30)

Vi bjuder på matiga smörgåsar samt kall och varm dryck.

C

Två föreningar presenterar sig
(Kl 13.30 – 15.00)

Presentation av förningarna Barnens Bästa och AnBo
Erik Philipson, ordförande i föreningen Barnens Bästa
Claes Åkerström, ordförande för Anhörigföreningen Borderline
(AnBo)

