Bekämpar matsvinnet lokalt överallt

Kallelse till extra årsmöte
Avsändare: Ordförande Rikard Lundgren, food2change Sverige
Datum: 2017-06-27
Tid: 18:00
Plats: food2change Högkvarter, Pilgatan 6, 72130 Västerås.
Kallade: Alla medlemmar i food2change Sverige som erlagt medlemsavgift.
Om du fått denna kallelse men inte erlagt medlemsavgift så är du välkommen om du betalat
in din medlemsavgift senast dagen innan årsmötet. Deadline 2017-06-26.
VIKTIGT! För att kunna planera fika (vi vill inte ha skapa något matsvinn!) önskar vi att du
anmäler ditt deltagande senast måndagen den 26 juni kl 12:00 till hello@food2change.se eller via
övriga kontaktuppgifter, se sidfoten.
Vi är i stort behov av styrelsemedlemmar som aktivt kan deltaga i arbetet med att ta vår förening
framåt och uppåt. Tidigare styrelseledamöterna Anna Lindbäck och Elisabeth Gunnarsson har
frånsagt sig sina uppdrag från och med årsmötet. Som minst måste dessa positioner fyllas. Hör av
dig inför mötet om du på förhand är intresserad av att mer och eller anmäla ditt intresse för en av
dessa platser.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet samt övrig närvaro.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för resterande mandatperiod fram till ordinarie årsmöte 2019 (3 år).
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
 Ny sekreterare
 Ny kassör
 Övriga styrelseledamöter 1-3 personer
13. Val av revisorer samt suppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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Framtida anställningar
Investeringar såsom t.ex. reklamfilm i syfte att kunna göra crowdfunding-kampanjer och
liknande. Större ekonomiskt åtagande.
15. Övriga frågor.
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