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KALLELSE
till
Årsmöte Bofors Luftvärnsförening 2018
Torsdag 8 februari 2018 kl. 17.50 på restaurang

Pärltuppen i Brickegårdsverkstaden
Årsmötesförhandlingarna startar kl.18.00
I vanlig ordning har vi årsmötesförhandlingar tillsammans med Försvarsutbildarna i
Karlskoga. Efter mötesförhandlingarna äter vi gemensamt den traditionsenliga ärtsoppan.
Måltiden är starkt subventionerad och du betalar endast 50 kr. Önskas ädla drycker kan dessa
köpas till restaurangens priser.
Dagordning för årsmötet bifogas.
Kvällen innehåller också ett intressant föredrag. Vi kommer att få lyssna på information av
Anders Persson om aktiviteter och framtidsplaner vid Bofors Test Center.
Anmäl dig senast fredag 2 februari till någon av nedanstående:
Mats Hjälmroth
Owe Nilsson
Tomas Karlsson

Tel. 0586/81594
Tel. 0586/82247
Tel. 0586/733263

mats.hjalmroth@saabgroup.com
owe.nilsson@saabgroup.com
tomas.karlsson@baesystems.se

Nu är det även dags att betala medlemsavgiften för 2018 som är oförändrat 50:-.
Betala senast den 28/2. Du kan också betala i samband med årsmötet den 8/2.
Om Du betalar via Internet så ange ditt namn och födelseår.
Glöm inte att meddela eventuell adressändring (även e-post) till bofors.lv@gmail.com
Besök gärna Bofors Luftvärnsföreningens hemsida: http://www.boflv.se/

26 05 89-7
Medlemsavgift för 2018
Betalas senast 2018-02-28
e-post: «epost»

Bofors Luftvärnsförening
«Förnamn» «Efternamn»
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DAGORDNING VID BOFORS LUFTVÄRNSFÖRENINGS
ÅRSMÖTE 2018-02-08
Årsmötets öppnande.
Val av ordförande om föreningens ordförande är förhindrad att närvara.
Val av två justeringsmän.
Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat.
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Ekonomisk redogörelse och fastställande av balansräkning.
Revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.
Fråga om föreningsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
Fastställande av medlemsavgift för år 2019.
Ärenden hänskjutna av styrelsen till årsmötet.
Frågor väckta av enskild medlem.
Val för tiden t o m ordinarie årsmöte 2020 av:
Ordförande (2 år),
Kassör (2 år)
En ledamot i styrelsen (2 år),
En suppleant i styrelsen (2 år).
Val för tiden t o m ordinarie årsmöte 2019 av:
Två revisorer (1 år),
Två revisorssuppleanter (1 år),
Val för tiden t o m ordinarie årsmöte 2019 av:
Ordförande i valberedningen (1 år),
Två ledamöter i valberedningen (1 år).
Övriga frågor.
Årsmötets avslutande.
Fastställd 2018-01-10
Göran Sundmar
Ordförande

