
Kallelse 
SAAF ÅRSMÖTE 2015 

 
 
 

Medlemmar	  i	  Svenska	  Angloarabföreningen	  kallas	  till	  Årsmöte	  

	  lördagen	  den	  21	  mars	  2015	  klockan	  13.00	  

Årsmötet	  hålls	  hos	  Ann	  Gyllenswärd	  på	  Ekesås	  gård,	  Växjö	  	  
	  

Vi	  börjar	  med	  fika	  och	  registrering	  för	  röstlängd	  från	  kl.	  12.00	  
	  

Program:	  	  
12.00-13.00  Registrering för röstlängd och fika 
13.00 Årsmötesförhandlingar 
 
DAGORDNING 

1. Val av mötesordförande. 
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid mötet. 
3. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare. 
4. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
5. Godkännande av kallelse till mötet. 
6. Godkännande av dagordning för mötet. 
7. Föreningens verksamhetsberättelse redovisas.  
8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse 
9. Revisorernas berättelse. 
10. Fastställande av resultat- och balansräkningar.  
11. Beslut avseende föreningens vinst eller förlust. 
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.  
13. Val av styrelseordförande. 
14. Val av styrelseledamöter. 
15. Val av styrelsesuppleanter. 
16. Val av revisorer. 
17. Val av revisorssuppleanter.  
18. Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande. 
19. Fastställande av medlemsavgifter och, i förekommande fall, serviceavgifter.  
20. Fastställande av föreningens säte. 
21. Behandling av anmälda motioner.  
22. I förekommande fall, utmärkelser. 
 – Årets Anglo 2014 

( Förslag till årets anglo 2014 lämnas omgående till styrelsen med information om aktuella 
prestationer eller andra orsaker till nomineringen, gärna med motivering till förslaget.  
E-posta till: mariakmolin@gmail.com ) 

 – Tävlingschampionatet 
 

Varmt välkomna!  Styrelsen 
 

	  
	   	  Tveka	  inte	  att	  kontakta	  	  valberedningen	  om	  du	  är	  intresserad	  av	  att	  delta	  i	  styrelsearbetet	  eller	  har	  förslag!	  

Se	  sid	  2	  i	  AngloNytt	  eller	  föreningens	  webbplats	  angloarab.se/kontakt	  för	  namnuppgifter.	  



 
 

 

VÄGBESKRIVNING EKESÅS GÅRD, VÄXJÖ 
Ekesås Gård ligger norr om Växjö, på östra sidan av Helgasjön 
	  
OM DU KOMMER FRÅN 

	  

JÖNKÖPING, E4 norrifrån: 
Kör E4 söderut.  Följ skylt mot Växjö, Vrigstad. 
Håll höger och ta avfart 91. Fortsätt väg 30 
mot Växjö. I Bredhult, söder om Lammhult,  
sväng vänster in på väg 882.   I Åby sväng 
vänster kör 1,2 km. Fortsätt in på 880, kör 5,4 
km. Sväng höger in på 897, kör 5,1 km. Sväng 
vänster, kör 1,1 km. Sväng höger, kör 50m. Du 
är framme. 
 
HELSINGBORG, E4 söderifrån: 
Kör E4 norrut. Efter Ljungby ta av väg 25 mot 
Kalmar (avfart 80). Kör ca 32 km till rondell, 
fortsätt rakt på (väg 25) ca 20 km. I Växjö ta av 
och följ skyltning Linköping, Kalmar, 

Karlskrona (väg 23/25/27) på Norrleden, kör 
4,3 km. Följ skylt mot Linköping, Oskarshamn, 
Centrum, håll höger på väg 23. Ta vänster i 
rondellen (väg 23). I nästa rondell kör rakt 
igenom (väg 23/37), kör 3,1 km. Ta vänster i 
rondellen in på Rottnevägen (väg 897), kör 4,1 
km. Sväng höger, kör 1,1 km Sväng höger, kör 
50m. Du är framme. 
 
 
Det går att söka på Eniro på Ann Gyllensvärd, 
Växjö för vägbeskrivning. 

 
 

 

HAR DU FRÅGOR ANG VÄGBESKRIVNINGEN, RING MIG, Ann Gyllenswärd.  
TELEFON 070 – 699 33 09. VI SES! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
 

GPS Koordinater (enl Eniro)  
 

WGS84 DDM: 56°57.267'N 14°51.157'E WGS 84 decimal (lat, lon): 56.954442, 14.852623   
RT90: 6314613, 1442038                     SWEREF99 TM: 6312324, 491036 

 
 
 
 
 
 

Kom	  ihåg	  att	  betala	  
medlemsavgiften	  

	  

- Enskild 	  medlem	  300 	  kr 	  
- Famil j	  450 	  kr 	  

Plusgiro	  440 	  23	  62 -‐0	  
 


