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Föredragningslista
vid Gröndals lntresseförenings årsmöte
den 13 juni 2022 kl {9 iValseken
:l

1
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mötet öppnas
Val av mötesordforande
Val av sekreterare att föra protokoll vid mötet
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Förslag till dagordning och godkännande av denna
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av justeringsmän att tillsammans med mötesordföranden
justera protokollet och biträda vid eventuell rösträkning.
Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomiskt resultat 2A21
Revisionsberättelsen
Fastställande av resultat- och balansräkning och disponibla medel
Beslut om ansvarsfrihet för
:
Fastställande av medlemsavgifter
Verksamhetsplan for det kommande verksamhetsåret
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av styrelse till nästa årsmöte
Ordföranden väljs av stämman
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör
Val av två revisorer för 1 år
Ny valberedning väljs till nästa årsmöte
Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer
lnkomna motioner
Övriga frågor och ärenden
' Mötet avslutas
:"å

styrelsen

Adressen till Varvseken är Gröndalsvägen 190, 117 ilgstockholm.
Tag buss 133 mot Ekensberg. Bussen stannarvid ändhållplatsen

som ligger alldeles intill lokalen.
e-post: grondalsintresse@gmail,com, telefon: 070-870 51 60
Se årsmötes hand I in gar på hemsidan : www. g rondats i ntresse. com
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lnbjudan till årsmö& 2A22
Bäste medlem ;
Hjärtligt välkommen tiit Crondals lntresseförenings ordinarie
årsmöte den 13 juni 2A22 kl 19

Vi samlas i Varvseken, Gröndalsvägen 190,
Föredragningslistan finns på baksidan !
Handlingar till årsmötet hittar du på vår hemsida.
Stockholm den 25 mai 2022

Med vänlig hälsning
$ rönda {s I ntre s s efArentng

Lennart Sundin, ordförande
mobil : 070-870 51 60

Medlemsavqift
Vi är tacksamma att få din ifibetalning av årets medlemsavgift,
100 kr för enskild medlem samt 50 kr för tillkommande familjemedlem
på föreningens plusgirokonto 68 26 80-4 eller Swish 070 -870 51 60
Glöm inte att ange ditt namn vid betalningen.

