Kallelse
SAAF ÅRSMÖTE 2016
Medlemmar(i(Svenska(Angloarabföreningen(kallas(till(Årsmöte(
(lördagen(den(20(februari(2015(klockan(13.00(
Årsmötet(hålls(hos(Jenny(Larsson(på(Skattegården,(Floby(
(
Vi(börjar(med(fika(och(registrering(för(röstlängd(från(kl.(12.00(
(

Program:((
12.00-13.00
13.00

Registrering för röstlängd och fika
Årsmötesförhandlingar

DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Val av mötesordförande.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare att föra protokoll vid mötet.
Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av kallelse till mötet.
Godkännande av dagordning för mötet.
Föreningens verksamhetsberättelse redovisas.
Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
Revisorernas berättelse.
Fastställande av resultat- och balansräkningar.
Beslut avseende föreningens vinst eller förlust.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.
Val av styrelseordförande.
Val av styrelseledamöter.
Val av styrelsesuppleanter.
Val av revisorer.
Val av revisorssuppleanter.
Val av ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
Fastställande av medlemsavgifter och, i förekommande fall, serviceavgifter.
Fastställande av föreningens säte.
Behandling av anmälda motioner.
I förekommande fall, utmärkelser.
– Årets Anglo 2015
( Förslag till årets anglo 2015 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!
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Styrelsen

Tveka(inte(att(kontakta((valberedningen(om(du(är(intresserad(av(att(delta(i(styrelsearbetet(eller(har(förslag!(
!
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VÄGBESKRIVNING Jäla Skattegården 3, FLOBY
!
OM DU KOMMER FRÅN
!

JÖNKÖPING, E4 söderifrån:

sedan vänster in på Mönevägen, kör 11 km.
Sväng sedan vänster, kör 3,4 km. Sväng sedan
höger, kör 850 m. Sväng sedan höger, kör 4
km. I T-kors ta höger och kör 1 km. Ta sedan
höger kör 450m och ta sedan vänster och kör
400m. Du är framme.

Kör E4 söderut. Ta av väg 40/47 mot
Göteborg. Kör väg 40 mot Göteborg,
Ulricehamn. Kör ca 48 km. Ta avfart höger
mot Falköping. Ta höger i rondellen, väg 46,
kör 4,6 km. Ta sedan vänster in på väg 182
(Herrljungavägen), kör 7,1 km. I Älmestad ta
höger in på Mönevägen, kör 11 km. Sväng
sedan vänster, kör 3,4 km. Sväng sedan höger,
kör 850 m. Sväng sedan höger, kör 4 km. I Tkors ta höger och kör 1 km. Ta sedan höger kör
450m och ta sedan vänster och kör 400m. Du
är framme.

MARIESTAD, E20 norrifrån:

Kör E20 söderut. I Skara följ skylt mot
Falsköping, Lidköping, Skara V, håll höger.
Sväng höger mot Falköping, Hästhagen,
Munkatorp, väg 184. Efter 26 km sväng höger
in på Skövdevägen ,väg 46. Forstätt rakt på
genom två rondeller. Efter andra rondellen kör
1 km, sväng sedan vänster. Kör 6,7 km ta sedan
vänster i T-kors. Efter 200m sväng höger och
kör 9,5 km. Sväng sedan vänster, kör 500 ,
sväng sedan vänster och kör knapt 400 meter.
Du är framme.

GÖTEBORG, E4 söderifrån:

Från E6, Följ skylt mot Mölndal N, Kallebäck.
Ta avfart mot Jönköping, väg 27, kör 84,5 km.
Ta avfart höger mot Hökerum. Sväng höger i
rondellen. Kör därefter rakt på i nästa rondell.
Kör 2,3 km. I Hökerum ta höger in på
Viskabrovägen, efter 670m forstätt på
Hällstadsvägen, kör 8,5 km. Sväng höger in på
väg 182, Ulricehamnsvägen. Kör 600m sväng

Det går att söka på Eniro på Jenny Larsson,
Jäla Skattegården 3, FLOBY.

HAR DU FRÅGOR ANG VÄGBESKRIVNINGEN, RING MIG, Jenny Larsson.
TELEFON 073 – 036 94 50 VI SES!

GPS Koordinater (enl Eniro)
WGS 84: 58°2'37.2"N 13°22'58.4"E

WGS 84 decimal (lat, lon): 58.043675, 13.382883

RT90: 6438084, 1356954

SWEREF99 TM: 6434716, 404535!
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Inkomna motioner:

Från Lena Gävert har en motion inkommit som innebär att antalet medlemmar/ledamöter i
styrelsen skall baseras på hur många medlemmar föreningen har.
Lenas förslag är att
upp till 25 medlemmar ska det var 3-5 styrelsemedlemmar samt 1-2
suppleanter, årsmötet bestämmer antal
mellan 26-50 medlemmar 5-7 styrelsemedlemmar, samt 1-2 suppleanter, årsmötet
bestämmer antal
mellan 51-100 medlemmar 7-9 styrelsemedlemmar samt 1-2 suppleanter, årsmötet
bestämmer antal
över 101 medlemmar 9 styrelsemedlemmar samt 2 suppleanter
Som jag ser det är det orimligt att det är 7 styrelsemedlemmar på 20-25 medlemmar.

Styrelsen ställer sig positiv till en anpassning av antalet styrelseledamöter till föreningens
medlemsantal och föreslår följande ändring av stadgarna:
I stadgarna § 10 Styrelsen står nu:
Styrelsen skall bestå av ordförande, sex styrelseledamöter samt två suppleanter
Styrelsen är beslutsför om minst totalt fyra ledamöter eller suppleanter är närvarande.

Ny skrivelse skulle kunna vara:
Styrelsen skall bestå av ordförande, fyra till sex styrelseledamöter samt en till två
suppleanter.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande då
styrelsen består av fem till sex ledamöter inklusive ordförande och minst fyra ledamöter
eller suppleanter närvarande då styrelsen består av sju ledamöter inklusive ordförande.

