
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 
24 mars 2019

                               

Sedvanliga årsmötespunkter kommer att behandlas. 

Som program i övrigt erbjuder vi det bästa tänkbara det år Tranås firar 100 års jubiléum!  
Vår medlem Per Ulfsbo har lovat att tala om Tranås lokalhistoria med viss konstanknytning. 

Per Ulfsbo har sitt förflutna i byggbranschen och i utveckling av Tranås kommun genom politiska uppdrag. 
Han har nyligen avgått från den högsta posten i Tranås kommun som kommunfullmäktiges ordförande 
efter två mandatperioder, åtta år. Tidigare har han innehaft den för konstföreningen viktiga posten som 
kultur- och fritidsnämndens ordförande. Hans breda kommunala erfarenhet omfattar också kommun-
styrelsen, byggnadsnämnden och miljö- och hälsovårdsnämnden. 

Kaffe serveras och för en Piratenbakelse önskar vi 40 kr, som kan betalas kontant eller med swish. 

För att beställa bakelser behöver vi en anmälan senast fredagen den 15 mars till:
e-post: info@tranasbygdenskonstforening.se eller till Inger Nilsson tfn 0140-31 10 88, 070-22 48 756.  
                  
    

Välkommen önskar styrelsen
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Tranåsbygdens Konstförening håller årsmöte                                                                                                 
söndagen den 24 mars 2019 kl. 15.00 
i föreningens lokal på Storgatan 48. 



Årsmöte 2019
Söndag 24 mars

Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas

2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande för årsmötet

5. Val av sekreterare för årsmötet
 
6.  Val av två justerare, tillika rösträknare
 
7.  Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018

8.  Ekonomisk redovisning för år 2018

9.  Revisionsberättelse

10.  Fastställande av resultat- och balansräkning samt hur årets vinst ska användas 

11.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018

12.  Fastställande av medlemsavgift för år 2020

13.  Val av styrelse  
 a. Ordförande för ett år 
 b. Styrelseledamöter för ett eller två år

14.  Val av två revisorer och en ersättare för ett år

15.  Val av valberedning för ett år, tre personer varav en sammankallande

16.  Övriga ärenden

17.  Årsmötets avslutning 
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