Denna årsmöteskallelse finns på Utös hemsida (www.uto.fi) under fliken Dokument

Utö hembygdsförening rf

2.3.2017

BÄSTA MEDLEM!
Välkommen till Utö hembygdsförenings årsmöte. I år träffas vi lördagen den 18
mars kl 17:00 i Skärgårdsbaren (http://www.saaristobaari.com), Auragatan 14 i
Åbo.
Om ni önskar att någon speciell fråga skall behandlas under mötet kan ni
meddela styrelsen det före mötet för komplettering av föredragningslistan.

Vi ses den 18 mars!
Styrelsen
Kontaktuppgifter:
Mats Bergman (ordf.)
tfn 040-5516 456
Karolina Zilliacus (sekr.) tfn 040-7331 954
Susanne Olin (kassör) tfn 040-7238 892

mats.bergman@uto.fi
karolina.zilliacus@uto.fi
susanne.olin@abo.fi

Utö ungdom!
Om du är intresserad av att jobba i museet i sommar skall du anmäla ditt
intresse till Karolina Zilliacus före den 1 april.
PS till dem som får detta meddelande per post:
Om du hellre vill bli kontaktad per e-post så ska du meddela din e-postadress till
hembygdsföreningens e-postadress hbf@uto.fi.
I hembygdsföreningens medlemsregister finns också uppgifter om medlemmarnas
födelseår (behövs för rapportering) och postadress. Om du tror att dina uppgifter
saknas eller om din postadress har ändrats så kan du skicka ett meddelande till
hbf@uto.fi.

Sommarbrevet 2017 kommer att finnas under fliken Dokument på www.uto.fi senast
den 1 juni. Fr.o.m. i år utskickas inte e-post/post om det längre, utan medlemmarna
uppmanas kolla www.uto.fi.

UTÖ HEMBYGDSFÖRENING RF
Årsmöte lördagen den 18 mars 2017 kl 17:00 i Skärgårdsbaren i Åbo

FÖREDRAGNINGSLISTA
§1

Mötets öppnande

§2

Val av mötets ordförande och sekreterare samt två protokolljusterare

§3

Mötets laglighet och beslutförbarhet

§4

Godkännande av arbetsordning

§5

Bokslut, årsberättelse och revisionsberättelse

§6

Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet

§7

Fastställande av verksamhetsplanen och medlemsavgiftens storlek

§8

Val av styrelsemedlemmar, revisorer och suppleanter

§9

Öjar Utveckling AB, verksamheten 2016-2017

§10

Bönehuset

§11

Förslag till ändring i stadgarnas §9 (tidpunkt när bokslut skall tillställas
revisorerna) och §10 (tidpunkt för årsmötet)

§12

Övriga ärenden

§13

Mötets avslutande
Diskussion

