
  
FUB Lund med omnejd 
 

 

FUB Lund med omnejd kallar härmed till 

 årsmöte 

onsdagen den 2 mars 2016 kl. 18.00 – 21.30 

Kulturcentrum Skånes lokaler på Kolonivägen 8 i Lund  

http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=7832464&query= 

 

Vi börjar med att äta en enkel buffé i caféet en trappa upp. 
Marimbaorkester Chimurenga från Kulturcentrum Skåne underhåller. 
 
Cirka 20.00 börjar vi årsmötesförhandlingarna, se bifogat förslag till 
dagordning. Glöm inte betala in medlemsavgiften! 
 
Därefter finns möjlighet att delta i en presentation av verksamheten vid  
Kulturcentrum Skåne, medan den nya styrelsen har ett konstituerande 
sammanträde. Vi slutar cirka 21.30. 

För matens skull måste Du anmäla dig absolut senast torsdagen 25 februari. 
Anmälan är bindande.  

För anmälan ring Gerd Johansson 0708-66 64 62 eller Siv Bergström Stanzel 
046-29 47 51  eller maila info@fub-lund.se eller skicka in din anmälan till  
FUB, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund. 

Glöm inte berätta om du behöver specialkost och hur många ni kommer (t.ex. 
ledsagare). 

 

Styrelsen 

  

http://kartor.eniro.se/?index=yp&id=7832464&query
mailto:info@fub-lund.se


 

 

 
 
 
Jag/vi önskar delta i FUB:s årsmöte den 2 mars 2016 
 
Antal medlemmar: .... ...  Antal ledsagare/assistent e.dyl.: …….. 

 

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

.... ... ... ... ...………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

 

Namn: .. ... ... ... ... .. . . . . . . . . . . . . . ... ... ... ... . .... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ..  
 
 
Skickas till:  FUB, Annegården, Skansvägen 5, 226 49 Lund  
senast torsdagen 25 februari 
  



  
FUB Lund med omnejd 
 
 
Dagordning vid årsmötet onsdagen den 2 mars 2016. 

1. Årsmötets öppnande 
2. Fastställande av dagordningen 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera årsmötets 

protokoll 
6. Beslut om årsmötets behöriga utlysande 
7. Upprättande och godkännande av röstlängd 
8. Genomgång av Verksamhetsberättelsen för 2015 
9. Genomgång av årsbokslut och revisionsberättelsen 
10.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
11.  Val 

a) Av fyra ordinarie ledamöter till styrelsen för två år 
b) Av en ordinarie ledamot för ett år (fyllnadsval) 
c) Av högst fem suppleanter för ett år 
d) Av två revisorer för ett år 
e) Av två revisorssuppleanter för ett år 
f) Av tre ledamöter till valberedning för ett år samt beslut om 

sammankallande 
12.  Fastställande av medlemsavgift för 2017 
13.  Övriga frågor 
14.  Årsmötets avslutande 

_____________ 
 
Verksamhetsberättelse och årsbokslut kommer att finnas tillgänglig på 
årsmötet eller skickas mot beställning på info@fub-lund.se  
eller på telefon till ordförande Annelie Sylvén Troedsson 0705 70 65 45. 
Den finns också på föreningens hemsida www.fub-lund.se 
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