
ÅRSMÖTE 
FUB-Lund med omnejd kallar härmed till årsmöte  

Torsdagen den 26 februari 2015 kl. 18.00 

på IKDC Lunds Tekniska Högskola, Sölvegatan 26 

(vägbeskrivning: http://www.design.lth.se/om_institutionen/hitta_hit/)

n S

Vi börjar med forumteater, teater där publiken får vara 

med och bestämma: ”Fredagsmys och lördagsgodis” 

med Teatergruppen Slangbellan  

Det blir sedan sedvanliga årsmötesförhandlingar, se 

bifogat förslag till dagordning. Glöm inte betala in 

medlemsavgiften! 

För matens skull måste Du anmäla dig absolut senast fredagen den 20 

februari. Anmälan är bindande. För anmälan ring Gerd Johansson 

0708-666462 eller Siv Bergström Stanzel 0708-368852  eller maila 

info@fub-lund.se eller skicka in din anmälan till 

FUB, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund  

 

Jag/vi önskar delta  i FUB:s årsmöte den 26 februari  2015 

Antal medlemmar: .... ...  Antal ledsagare/assistent e dyl: ……..  

Kan på grund av allergi (eller annan anledning) inte äta: .... ... ... ... ...  

………………………………………………………………………………  

Namn: .. ... ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... . .... ... ... ... ... ... ... ... .  

Telefon dagtid: ....... ... ... ... ... ... ... ..  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.design.lth.se/om_institutionen/hitta_hit/
mailto:info@fub-lund.se


Förslag till dagordning för årsmötet den 26 februari 2015 

 
 1.   Årsmötets  öppnande  

 

 2.   Fastställande av dagordningen  

 

 3.   Val av ordförande för årsmötet  

 

 4.   Val av sekreterare för årsmötet  

 

 5.   Val av två juster ingsmän att  jämte ordföranden justera årsmötets protokoll .  

 

 6.   Beslut  om årsmötets behöriga u tlysande 

 

 7.   Upprättande och godkännande av röstlängd  

  

 8.   Genomgång av verksamhetsberättelsen  

 

 9.   Genomgång av ekonomin och revisionsberättelsen  

 

10.  Beslut  om ansvarsfrihet  för  styrelsen för det  gångna verksamhetsåret  

 

11.  Styrelseval    

   A  Val  av fyra ordinarie ledamöter för  två år  

   B  Val av högst  fem suppleanter för et t  år  

   C  Val av två revisorer för et t  år  

   D  Val av två revisorsuppleanter för et t  år  

 

12.  Val av tre ledamöter i  valberedningen för et t  år  

       Utse sammankallande  

 

13.  Fastställande av medlemsavgifter  

 

14.  Övriga frågor  

 

15.  Årsmötets  avslutande  

 
  ____________________ 

 

Verksamhetsberättelsen delas ut  på årsmötet  el ler skickas efter beställning på 

telefon 0708-666462. Du kan också hit ta  verksamhetsberättelsen på 

föreningens hemsida www.fub-lund.se  

 

 

 

 

 

http://www.fub-lund.se/

