ÅRSMÖTESINFORMATION
Tid: 2019-08-31 kl 12-13
Mötet genomförs som videomöte via Zoom.

Hjärtligt välkommen till SVEPRES första årsmöte!
Vi genomför detta årsmöte som ett videomöte via Zoom. Du kan delta i videomötet både
via mobil och dator, vill du delta via mobil måste du först installera appen Zoom Cloud
Meetings. För att delta i videomötet klickar du på den länk som du kommer att få i
separat mail och som vi även publicerar i SVEPREs medlemsgrupp på facebook. Vi är
alla litet nya inom denna videoteknik, men har lärt oss att säga hej när man släpps in i
mötet så man säkert vet att man både hör och hörs. Tänk också på att bakgrundsljud
kan vara störande för andra, så underlätta gärna genom att du sätter på och stänger av
din mikrofon mellan omröstningarna och när du yttrar dig under mötet. Du kan pm:a
någon av oss i interimsstyrelsen om du behöver hjälp.
Eftersom SVEPRE fortfarande inte fullgjort sitt första verksamhetsår utan vi ännu är i
startgroparna kommer årsmötet att fokusera på att tillsätta en ordinarie styrelse med
suppleanter, revisorer och valberedning, besluta om medlemsavgift och
stadgeändringar. I bifogade handlingar hittar du styrelsens förslag till årsmötet
tillsammans med en blygsam men aktuell balans- och resultaträkning tillsammans med
vår av naturliga skäl kortfattad verksamhetsberättelse.
Det är nu, på årsmötet, som du kan påverka så SVEPRE blir DIN förening genom att
rösta fram vilka du vill ska få förtroendet att företräda dig i styrelsen, avsätt en timme av
din tid för att delta!
Vi hoppas att tekniken ska vara med oss så att vi nu kan genomföra ett välbesökt
årsmöte där du som medlem enkelt kan vara med utan att långa avstånd ställer upp
hinder! Vi ses via Zoom på lördag den 31 augusti kl 12-13!
Varmt välkommen!!
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