Välkommen till Väderbitarnas årsmöte i Farsta
Lördagen den 17:e juni 2017
Alla medlemmar i Väderbitarna - Riksföreningen för väderintresserade, inbjuds härmed till
årsmöte.
Ramprogram - lördag 17/6.
Kl.12.00 - Samling i Jan Olof Jonsons kvarterslokal på Östmarksgatan 43 i Farsta. Lokalen ligger
på baksidan av en länga (Nr. 41 på framsidan). Mingel med kaffe/te/saft, mackor och vädertårta.
Kl.13.00 - Årsmötesförhandlingar.
Kl.15.00 – Gemensamt besök på Naturhistoriska riksmuseet, Frescativägen 40 i Stockholm, med
fokus på utställningen KLIMAT. Visning av filmen ”A Beautiful planet” på Cosmonova, start
kl.16.30. Föreningen bjuder på intresserade medlemmar på biljetter till filmen.
Kl.18.00 – Avslutning med middag på restaurang Professorn. Restaurangen ligger inom
promenadavstånd, ca 450 meter bakom riksmuseet.

Att ta sig till möteslokalen i Farsta från Stockholm C: Tag Tunnelbanans gröna linje nr 18 från
T-centralen mot Farsta Strand. Stig av vid Farsta. Resan tar ca 22 min. Kolla aktuella avgångar på
AB Storstockholms Lokaltrafiks hemsida: www.sl.se
Fortsätt resan med buss (nr 181, 184, 185H, 830 eller 831) från bussterminalen vid Farsta
t-banestn, kliv av vid hpl Torsbygatan.
Priser för enkelbiljetter hos SL. Gäller för obegränsat antal resor under 75 minuter.
 Köpt med reskassa (Obs! Endast SL:s reskassa): 30 kronor för vuxna, 20 kronor för pensionär,
student, ungdom.
 Köpt med mobil, i spärr/automat, hos ombud eller som engångskort: 43 kronor för vuxna,
29 kronor för pensionär, student, ungdom.
 Köpt kontant hos konduktör: 60 kronor för vuxna, 40 kronor för pensionär, student, ungdom.
SL:s 24-timmarsbiljett 120 kr, pensionär och student/ungdom 80 kr.
Vid frågor om resan till Farsta, kontakta Jan Olof Jonson på tel. 08-931665 eller e-post:
joj8088@bahnhof.se.

Anmäl deltagande till Mattias Larsson senast 8:e juni via e-post, telefon eller brev:
Adress: Djäknegatan 83-230, 754 25 Uppsala.
Telefon: 073-0291 505. E-post: matlar74@hotmail.com.
Ange följande information vid anmälan:
Medlemsnummer: _______________
Namn: ___________________________________________________
Önskar se filmen på Cosmonova?

JA

NEJ

Barn/ungdomar 5-18 år, studenter och pensionärer får rabatt på biljettpriset. Ange om du tillhör
någon av dessa kategorier.
Deltagande i middagen?

JA

NEJ

Önskemål om specialkost på fikat/middagen (gluten, laktos, vegetariskt osv.)

Ovanstående anmälningsformulär till årsmötet kan också laddas ner från föreningens hemsida:
www.vaderbitarna.se

Förslag till dagordning:

§ l. Årsmötets öppnande.
§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet.
§ 3. Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt.
§ 4. Fastställande av dagordningen.
§ 5. Val av ordförande för årsmötet.
§ 6. Val av sekreterare för årsmötet.
§ 7. Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet.
§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
§ 9. Styrelsens resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
§ 10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§ 12. Fastställande av medlemsavgifter.
§ 13. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.
§ 14. Val av:
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
b) tre övriga ledamöter (varav två skall vara vice ordförande resp. kassör) för en tid av två år.
c) en suppleant i styrelsen för en tid av ett år.
d) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter får inte delta i detta
val.
e) två valberedare för en tid av ett år, varav en är sammankallande.
§ 15. Behandling av motioner jämte styrelsens utlåtande.
§ 16. Förslag från styrelsen.
§ 17. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras.
§ 18. Årsmötets avslutande.

