Hjärtligt välkommen till föreningen
Mutomoprojektets årsmöte 2019
•
•
•

NÄR: Torsdagen den 25 april 2019 kl. 18.30
VAR: Grand Hotel Hörnan, Bangårdsgatan 1, Uppsala. (Hotellet ligger vid korsningen
Bangårdsgatan och Östra Ågatan (nära Centralstationen)
Lättare förtäring erbjuds. Kaffe / Te samt smörgås finns till försäljning till subventionerat
pris.(60 kr) för den som önskar. Ange vid anmälan om du vill ha kaffe eller the.
Gärna SWISH betalning; 1239002452.

•
•

Anmälan till årsmötet sker till sten@swedenmutomo.se

•

Mötet inleds med en reseberättelse från Mutomo. Vår styrelsemedlem Maria Fäldt kommer
att ge sin personliga syn i ord och bild på resan till Mutomo i januari 2019.

Alla är välkomna. För att vara röstberättigad vid årsmötet skall du ha erlagt årsavgiften
(300kr/person; 500kr familj) för 2019 via BG 669-7858. Du kan även betala via SWISH när du
kommer.

Maria (till höger) dansar loss
•
•
•

Maria och Christie gör ett "HJÄRTA" för Mutomo

Tid för medlemmarna att ställa frågor om det som du funderar på gällande Mutomoprojektet
Därefter öppnas årsmötet.
Handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga för nerladdning på föreningens hemsida
www.mutomo. Klicka på "Om Oss/Verksamhetsbeskrivning" (Kolumnen till vänster på
framsidan). Där finner du Årsredovisning 2018, Vision 2019 samt Budget 2019

VÄLKOMMEN

Dagordning vid Mutomoprojektets årsmöte
torsdagen den 25 april 2019
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för
verksamhetsåret 2018
7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018
8. Fastställande av vinst eller förlust samt beslut om dess överföring i ny räkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
10. Fastställande av medlemsavgifter för 2020
11. Redovisning av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2019
12. Val av ordförande för tvåårsperioden 2019-2020
13. Val av ordinarie styrelseledamöter för tvåårsperioden 2019-2020
14. Val av två revisorer och en suppleant
15. Val av valberedning
16. Behandling av frågor och förslag från medlemmar och styrelse vilka inkommit
senast två veckor innan årsmötet
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutning

