Kallelse till årsmöte för Kungsbacka
Trädgårdsvänner
Hjärtligt välkomna till årsmöte med föredrag söndagen den
1 mars 2020 kl 13 i Varlaskolans aula

Program
13.00-13.30

Registrering och insläpp. Medtag ditt medlemskort. Dörrarna stängs kl 13.30

13.30-14.30

Årsmötesförhandlingar.

14.30-15.15

Paus, med fika och mingel. Föreningen bjuder på fika.

15.15-16.30

Föreläsning ’Ett gränslöst trädgårdsliv’

Peter Englander trädgårdsdesigner, trädgårdskreatör och
författare, berättar med humor och värme om sitt långa och
mångfacetterande trädgårdsäventyr. Med vackra och
inspirerande bilder delar han med sig av kunskap och
erfarenheter, som inte minst misstag gett honom.
Och visst handlar det en hel del om Medelhavet, passionen
och kärleken till det gröna.
Peter har skrivit flera böcker som du kommer att ha möjlighet
att köpa efter föreläsningen

Anmälan till årsmötet gör du senast den söndagen den 23 februari till Ingrid Lindskog,
ingrid.m.lindskog@gmail.com eller SMS till 0734-098743.
Ange namn, medlemsnummer,och önskemål om ev. glutenfritt/laktosfritt.
Motioner ska vara styrelsen till handa senast den 3 februari. Skickas till ordförande Leif Andersson, Prosten
Ullmans väg 14, 439 31 Onsala eller ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se

Årsmöte för Kungsbacka Trädgårdsvänner
Dagordning
1.

Mötets öppnande

2.

Val av ordförande på årsmötet

3.

Val av sekreterare på årsmötet

4.

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

5.

Årsmötets behöriga utlysande

6.

Fastställande av dagordning

7.

Fastställande av röstlängd

8.

Styrelsens redovisning av verksamheten under det gångna året

9.

Styrelsens redovisning av ekonomi och räkenskaper för det gångna året

10. Revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Ansvarsfrihet för styrelsen
13. Val av ordförande
14. Val av vice ordförande
15. Val av styrelseledamöter (nyval)
16. Val av styrelseledamöter (omval-fyllnadsval)
17. Utse kassör bland valda ledamöter
18. Val av två revisorer samt en ersättare för ett år
19. Val av tre ledamöter på ett år till valberedningen samt val av sammankallande
20. Motioner till årsmötet
21. Presentation av verksamhetsplan och fastställande av budget för 2020
22. Beslut om medlemsavgift för 2021
23. Övriga ärenden som årsmötet enhälligt har beslutat ska tas upp
24. Årsmötet avslutas
Årsmöteshandlingarna kan laddas ner från hemsidan www.kungsbackatradgardsvanner.se eller
beställas från styrelsen senast en vecka innan mötet via e-mail
ordforande@kungsbackatradgardsvanner.se eller
per telefon 0705-359274

Välkomna!
Kungsbacka 2020-01-10
Styrelsen, Kungsbacka Trädgårdsvänner

