2019-02-03

Kallelse till F! Ena-Håbos årsmöte söndagen 3/3 kl 14.00
Våren bjuder in till nytt engagemang. Den 23:e maj är det EU-val och den rosa valkampanjen börjar i
april. Vi behöver all hjälp vi kan få!
Söndagen 3/3 kl 14.00 äger F! Ena-Håbos årsmöte rum på Enköpingsvägen 72 i Yttergran, Håbo, hos
Christina Olofsson, mobil: 070-429 07 17.
Detta är mötet då vi utser styrelse, valberedning och revisorsnämnd för 2019. Du som är medlem har
möjlighet att skicka in motioner (förslag på ändringar) till styrelsen gällande vår politik och/eller
stadgar. Under mötet har du även rösträtt och möjlighet att kandidera till styrelsen, valberedning eller
revisorsnämnd.
Vilka frågor brinner du för? Vad tycker du att vi som förening ska satsa på under 2019? De senaste åren
har vi varit för få personer för att kunna fylla alla stolar och det är därför viktigt att du engagerar dig om
du vill att vi ska fortsätta verka som en ideell förening i Enköping och Håbo. Om du är nyfiken och vill
veta mer om vad det innebär att sitta i styrelsen, valberedning eller revisorsnämnd är du varmt
välkommen att höra av dig till oss via mejl eller ringa Mikael på 0701 96 22 03 så kan vi berätta mer.
Om du har en motion du vill ska tas upp eller om du känner, att du skulle vilja engagera dig mer i F!
ena-Håbo, skriv det då i ett mejl, som du skickar till styrelsen@fienkoping.se i god tid före mötet, så att
det kan behandlas.
Årsmötet är ett slutet möte och därför uppskattar vi om föranmälan sker till ovannämnda mejladress.
Anmälan är inte bindande utan bara för att ge oss ett hum, om hur många som dyker upp. Glöm heller
inte att betala medlemsavgiften före mötet för att ha rösträtt på mötet! Förnya ditt medlemskap
här https://med.feministisktinitiativ.se/fornya-2019
Denna kallelse skickas även ut via mejl till dig. Möteshandlingar kommer att skickas ut ca en vecka
innan årsmötet via mejl till alla medlemmar i Håbo och Enköpings kommun. Alla handlingar kommer
också att läggas upp på vår hemsida: http://www.fienahabo.se
Du vet väl om att vi även har en facebooksida? Gå gärna in och gilla, följ och kommentera
här https://www.facebook.com/fienahabo/
Vi ser fram emot att träffa dig den 3/3 hemma hos Christina!
Vi gör det tillsammans!
Feministiskt initiativ Ena-Håbo
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Dagordning för årsmöte med Feministiskt initiativ Enköping-Håbo 3/3 2019
•

Fastställande av röstlängd

•

Frågan om föreningsmötet är utlyst enligt stadgarna

•

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet

•

Fastställande av mötesordning

•

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna verksamhetsåret

•

Revisorsnämndens berättelse Utgår då revisorsnämnd saknas 2018

•

Beslut om styrelsens ansvarsfrihet

•

Behandling av inkomna motioner

•

Behandling av eventuella propositioner

•

Val av styrelseordförande

•

Val av övriga ordinarie styrelseledamöter

•

Val av eventuella ersättare

•

Val av revisorer

•

Val av valberedning

•

Övriga frågor

