Föreningen Alexandrias Vänners årsmöte
den 21 mars 2017, kl. 18.00
Lokal: Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6.
Agenda
1) Årsmötet öppnas
2) Cirkulation av deltagarlista
3) Årsmötets stadgeenliga utlysande
4) Godkännande av dagordningen
5) Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och justeringspersoner
6) Verksamhetsberättelse för 2015 (ordföranden)
7) Bokslut och balansräkning för 2015 (kassören)
8) Revisors berättelse, (revisor)
9) Ansvarsfrihet för styrelsen (revisor)
10) Styrelsens sammansättning (valberedning, ordföranden)
11) Medlemsavgifter, förslag oförändrat, påminner om stödjande medlemskap!
12) Medlemsförteckningen och e-mailadresser (sekr, kassör.)
13) Efterlysning, fler aktiva inom ”klubbmästeriet” (ordföranden)
15) Övriga ärenden
Efter årsmötet: ”Vår doktorand”, Maria Nilsson: Den nyligen upptäckta civilisationen i Gebel el
Silsila, en världsnyhet. Det är Maria och hennes grupp som gjort denna upptäckt, täckt av media
globalt.
Maria Nilsson har tyvärr tvingats förlänga sitt fältarbete i Egypten och vi får lyssna till henne vid ett
senare tillfälle.
Istället kommer föreningens ordförande Hans Nyman att berätta om Linnés lärjungar i Mellanöstern
Därefter eftersits, 100:- Kom ihåg att anmäla er till eftersitsen!
Många kommer utan att ha kommit ihåg att anmäla sig. Detta innebär svårigheter för dem som står
för införskaffandet av mat och dryck. Vi vill gärna välkomna alla, men när t.ex. dubbelt-trippelt så
många kommer som anmält sig (viket vi tycker är mycket trevligt!), kan det bli ont om mat för dem
som står sista i kön.
Så snälla, kom ihåg anmälan till eftersits!

Kära FAV-medlemmar!
Härmed kallas du/ni till årsmöte den 21 mars i vår vanliga lokal i Gamla Hovrätten. Datum för
årsmötet aviserades i det preliminära vårterminsprogrammet som publicerats på föreningens
hemsida i januari 2017.
Bifogade finner ni följande handlingar:
1) Agendalista
2) Verksamhetsberättelse för 2016
3) Balansräkning för verksamhetsåret
4) Affisch för årsmötet
Vi i styrelsen hoppas att ni ALLA kan komma!
Välkomna!

Styrelsens nuvarande sammansättning fr. årsmötet 2015 (oförändrat 2016):
Ordförande:
Hans Nyman
v. ordförande:
Annica Dahlström
Dessa båda kan vid behov alternera som ordf/president i kontakter med BA
Kassör:

Nils Essle, som även ansvarar för utskick till dem som saknar e-mail,
samt mottager anmälningar till eftersitsar.

Sekreterare: Sven Tage Teodorsson, som även är programansvarig
Ledamöter: Ingrid Gunberg, ansvarar f. kantinen
Eva Knudsen, ansvarar för annonser i GP, resursperson
Gunilla Angersjö, resursperson, bl.a kantinen
Hans Kristian Simensen, resursperson,
Suppleant: Carina William-Ohlsson
Adjungerad: Lasse Olsson, web-ansvarig FAVs hemsida
Revisor:

Märta Hammarström

Valberedning: Cenab Turunc

