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Hemm-Sl? Dokument: Kallelse foreninesstiimm a 2017

Tid, plats och handlingar
Datum: Mindag 2017 -09-25
Tid: 18:30 (samling frAn 18:1 -5)

Plats: Hogstadiets matsal i Hemmestaskolan 6-9 (Motionsvrigen 4)
Fiirtiiring;: Enklare fortiiring kommer finnas frin 18:15
Handlingar infiir miitet: Sarntliga handlingar till Arsmotet finns pA vir hemsida under fliken
"Arsstimrna 2017". Saknas tillgdng till internet kontakta nigon i styrelsen enligt nedan.
Observera att vi ej kommer tillhandahilla utskrifter av handlingarna i mriteslokalen.

lremmesta-svf.se/arsstamm a-2017

Dagordning
1. Strimmans oppnande
2. Val av ordforande for stdmman
3. Val av sekreterare fol stdmman
4. Val av tvi justeringsrniin tillika rostriiknare for strimman
5. Fr6ga om kallelse har skett i behtirig ordning
6. Styrelsens frirvaltningsberiittelse
7 . Rr:visorernas revisiorLsberiittelse
8. Faststrillande av resultat och balansriikning
9. Frflga om ansvarsfrihet ftir styrelsen
10. Framstiillningar frin rstyrelsen eller motioner frin medlemmarna
1 1. Ersiittningar till styre.lsen, revisorer och valberedningen
12. Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsliingd med forfallodag for

vbgavgiften
13. V;al av styrelseordfcirrande, styrelse och suppleanter
14. Vral av revisorer oeh suppleanter
15. Friga om val av valbr;redning och sammankallande
16. Meddelande av plats diir stdmmoprotokollet h6lles tillgiingligt
17. }'wigafrigor
18. Motets avslutande

Engagera dig i styrelsen
Vi saknar idag en suppleant till styrelsen, dr du intresserad kontakla styrelsen enligt nedan.

Kontaktuppgifter
Styrelsen: styrelsen@hemmesta-sf.se (Anviind denna i forsta hand)
Ordforande Tommy Ahlsved: ordforande@hemmesta-svf.se 070-444 46 56
Sekreterare Markus Aggefors: sekreterare@hemmesta-svf.se 0709-7 5 19 65
Kassor Michael Axelsson: kassor'@.hemmesta-svf.se 070-742 63 87

Tack!
For att du tog dig tid att leisa cletta och hoppas att vi ses p6 stiimman den25l918:301

Styrelsen'rill iiven rikta ett stofi tack till alla Er som hjiilpt oss med underh6llet av vira viigar och
gronomr6clen under 6ret. Ni bidrar starkt till att gorav6rt fina omride b6de trevligare och finare.
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