
Kallelse	  till	  årsmöte	  i	  Eda	  
lägergårdsförening	  

Lördagen	  den	  17	  maj	  2015	  kl.	  11	  	  
Plats:	  Eda	  lägergård	  
	  
	  
	  

Kom	  och	  gör	  din	  röst	  hörd!	  
Tack	  för	  ditt	  engagemang	  för	  Eda	   lägergård!	  Det	  du	  kan	  bidra	  med	  har	  betydelse,	  så	  kom	  
och	  var	  med	  du	  också.	  Medlemsavgiften	  för	  2015	  är	  oförändrad,	  100	  kr	  per	  medlem	  och	  
kan	  sättas	  in	  på	  Plusgiro	  311	  311	  –	  5	  eller	  betalas	  kontant	  på	  årsmötet	  till	  vår	  kassör	  Runa	  
Steen.	  Tack	  för	  ditt	  fortsatta	  stöd	  till	  Eda	  lägergårdsförening!	  
 

Dagordning	  
1.	  Val	  av	  	  
a.	  mötesordförande	  
b.	  mötessekreterare	  
c.	  två	  protokolljusterare	  som	  också	  är	  rösträknare	  

2.	  Frågan	  om	  kallelsen	  till	  mötet	  har	  gjorts	  på	  ett	  riktigt	  sätt	  
3.	  Fastställande	  av	  dagordning	  
4.	  Föredragning	  av	  styrelsens	  verksamhetsberättelse	  2014	  
5.	  Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen	  gällande	  2014	  
6.	  Behandling	  av	  förslag	  från	  styrelsen	  och	  medlemmar	  
a.	  Styrelsens	  förslag	  till	  verksamhetsplan,	  budget	  och	  medlemsavgift	  
b.	  Motioner	  från	  medlemmarna	  

7.	  Fastställande	  av	  föreningens	  verksamhetsplan	  för	  2015/2016	  
8.	  Fastställande	  av	  medlemsavgift	  och	  budget	  för	  2016	  
9.	  Val	  av	  styrelse	  
a.	  Ordförande	  1	  år	  
b.	  Ordinarie	  ledamöter	  

10.	  Val	  av	  	  	  	  
a.	  Två	  revisorer	  1	  år	  
b.	  Två	  revisorssuppleanter	  1år	  

11.	  Val	  av	  ordförande	  (sammankallande)och	  två	  ledamöter	  i	  valberedningen	  1	  år.	  
12.	  Övriga	  frågor	  	  

	  

Efter	  årsmötet	  äter	  vi	  sopplunch	  tillsammans	  och	  därefter	  tar	  Öppet	  hus	  vid.	  Café	  Eda	  slår	  
upp	  fönstren	  och	  möjligheter	  till	  kanotpaddling,	  håvning	  av	  småkryp,	  loppis,	  plantbyten	  
och	  annat	  trevligt	  erbjuds!	  Vi	  umgås	  och	  samtalar	  om	  konkreta	  idéer	  inför	  det	  närmaste	  
verksamhetsåret.	  

Välkomna!	  
Styrelsen	  Eda	  Lägergårdsförening	  	  

	  
Sara	  Antell	  0738-‐26	  17	  48,	  	  Peder	  Norling	  0760-‐37	  99	  62	  ,	  	  Runa	  Steen	  018-‐	  38	  41	  06,	  Jakob	  Raab	  
073-‐532	  76	  01,	  Kjell	  Eriksson	  018-‐38	  43	  11,	  Birgitta	  Konstenius	  018-‐	  42	  11	  90,	  Lena	  Charpentier	  
018-‐384185	  


