KALLELSE till ORDINARIE STÄMMA 2015
i ARKITEKTURENS VÄNNER -VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH
DESIGNCENTRUM den 19 maj kl. 18.00 i hörsalen på Arkitektur- och
desi gnce ntr u m.
DAGORDNING
Stämmoförhandlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stämman öppnas, vilket sker av styrelsens ordförande eller den
styrelsen utser
Val av ordförande och sekreterare för stämman
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
samt att vid behov fungera som rösträknare
Upprättande av röstlängd
Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
Styrelsens redovisningshandlingar
Revisorernas berättelse
Godkännande av årsberättelse samt fastställelse av
resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av två revisorer
Val av valnämnd inklusive sammankallande
Fastställande av medlemsavgiftens storlek
Inkomna motioner
Stämman avslutas

Övriga frågor
KOMMENTARER TILL STÄMMOFÖRHANDLINGARNAS DAGORDNINGSPUNKTER

13
Medlemsavgiftens storlek
Styrelsen föreslår att årsavgifterna höjs enligt följande:
Singelmedlem: från 300 till 350 kr
Parmedlem:
från 480 till 550 kr
Företagsmedlemmar: från 950 till 1000 resp. 1400 till 1500 kr
Ungdomar oförändrat 100 kr
Ö VR IGT
Motion till stämman ska, i skriftlig form, vara på kansliet senast under mars
månad. Inga motioner har inkommit.
Styrelsens redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
årsmötet eller kan beställas på kansliet, telefon 08-611 35 96 (onsdagar) eller
e-post vannerna@arkde.se

För översiktligt program för hela stämman VG V

PROGRAM FÖR STÄMMAN

ÖVERSIKTLIGT TIDSPROGRAM
Stämman genomförs i hörsalen på Arkitektur- och designcentrum.
Före stämman har vi en programpunkt ”Lär känna ArkDes”, där vi bl a får en
visning av magasinet och av Basutställningen m fl inslag i ArkDes
pedagogiska verksamhet. Efter stämman dukas en buffé upp i Bloms Café.
Hållpunkter:
16.30
18.00

18.45 ca

Lär känna ArkDes. Samling vid ArkDes receptionsdisk (anmälan
krävs).
Information om ArkDes framtid samt stämmoförhandlingar i
Arkitektur- och designcentrums hörsal.
Efter kl 18 då museet är stängt, går man in via trädgården /
Bloms Café.
Buffé på Bloms Café (anmälan och förhandsbetalning 200 kr
krävs).

STÄMMAN
Kallelse till stämman finns på baksidan av detta program. Redovisnings–
handlingarna (verksamhetsberättelse och årsredovisning) kommer att finnas
tillgängliga på årsmötet.
BUFFÉ MED VIN PÅ BLOMS CAFÉ
Vårbuffén, som delvis subventioneras av föreningen, kostar 200 kr inklusive ett
glas vin eller annan dryck. Senast den 12 maj ska kostnaden för buffén ha
betalats in till vännernas PG 503649-6 eller BG 5481-5634. Glöm inte att ange
namn på inbetalningen!
ANMÄLAN
Deltagande i årsmötet och visningen är kostnadsfritt. Men för att kunna
planera på bästa sätt vill vi gärna ha anmälan till det inledande programmet
kl. 16.30.

För att se kallelse och dagordning för stämman V GV

