Utskick 2020-03-31
Dagordning för Alefjälls Naturskyddsförenings Cyber Årsmöte 2020.
Trogna medlemmar
Eftersom vi inte kan hålla ett fysiskt möte under överskådlig tid så får vi lösa
det över internet eller med telefon.
ANFs styrelse önskar att ni bifaller nedanstående förslag. OBS! Alla ombedes rösta på förslaget.
Alla medlemmar som är föreslagna till förtroendeuppdrag har vidtalats och kan tänka sig att åta sig
uppgiften.
Verksamhetsberättelse, kallelse, dagordning och valberedningens förslag har tidigare skickats till er
som e-post, SMS eller med brev.
Balans-, resultaträkning och revisorernas berättelse bifogas till detta utskick.
• Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året.
Styrelsen förordar att ni röstar på valberedningens förslag som lyder:
• Val av 2 styrelseledamöter för två år: Olof Stigh och Kerstin Eksell.
• Val av 1 suppleant för två år: Olle Bergström.
• Val av styrelseordförande på ett år: Bruno Nordenborg.
• Val av kassör på ett år: Roy Jansson.
• Val av firmatecknare: Bruno Nordenborg (ordförande) och Roy Jansson (kassör) som
äger rätt att var för sig teckna föreningens firma.
• Val av 1 revisor för två år: Elin Niklasson.
• Val av valberedning för ett år: Solgerd Dahl (sammankallande), Ingrid Johansson och
Tomas Dirsén.
• Medlemsavgift för 2020 och 2021 föreslås bli 50 kr per medlem och år.
Du har 3 valmöjligheter att lämna din röst/bifall till styrelsens förslag.
1) Skicka ett mail till bi.nordenborg@telia.com
2) Skicka ett SMS till 0730-47 95 84.
3) (Ring till samma nummer men då saknar vi skriftligt underlag).
Formulera dig t.ex.: Jag/vi (namn namn) bifaller styrelsens förslag presenterat som
”Dagordning för Alefjälls Naturskyddsförenings Cyber Årsmöte 2020”.
När du är uppkopplad så kan du passa på att Swisha in medlemsavgiften till 123 203 90 48 eller
betala till bankgiro 465–5205. Medlemsavgiften är 50 kr/person. Betala gärna för alla i hushållet,
men glöm inte att uppge alla namnen. Antalet medlemmar är mycket viktigt för oss.
Historik och kontinuerlig information hittar ni på vår hemsida: www.alefjall.se
Styrelsen hoppas på ditt fortsatta stöd och att vi alla får ett bra år utan att drabbas av några alvarliga
sjukdomar eller tråkiga överraskningar.

