i n b j u da n t i l l å r sm öt e o c h
E X TRA ÅRSMÖTE 2 0 1 7
Plats och datum
Oscar Arpis väg 29 (bostadsrättsföreningslokal), 756 50 Uppsala. Lördag 29 april 2017 med samlingsstart kl. 11.00.

Allmän information
Varje huvudmedlem och familjemedlem har en (1) röst. Poströstning godtas. Poströst kan även skickas med bud, men
måste komma till årsmötet i ett slutet kuvert och ska överlämnas före årsmötets början. Dagordning, verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse, verksamhetsplan, budget, motioner och valberedningens förslag på styrelsekandidater erhålls genom att
kontakta ordförande Mia Wikström eller se hemsidan (i slutet av mars månad).

Kontakt ordförande och anmälan om deltagande
Mia Wikström, Björnösund Södra 1C, 76198 Norrtälje. Mobiltel.: 070-7310787. E-post: ordförande@mainecoon-katten.se.
Anmäl ditt deltagande på årsmötet till ordförande och uppge även om du har några födoämnesallergier.

Aktiviteter
•
•
•
•
•

Föreläsning om HCM och screening mot HCM (hjärtsjukdom) med Professor & Leg vet Jens Häggström vid SLU med
start kl. 11.30.
Gemensam lunch, föreningen bjuder på lättare förtäring. För övrigt finns pizzeria och affärer i närheten av lokalen.
Prisutdelning till vinnare i Årets Katt 2016, Årets Hedersmedlem 2017 samt Årets Värvare 2016.
Tipsrunda.
Rasringens klubbshopp finns givetvis på plats.

Vägbeskrivning och GPS-koordinater
WGS84		
59°48’34.6”N 17°37’20.7”E
WGS84 DDM
59°48.577’N 17°37.345’E
WGS84 decimal (lat, lon) 59.809613, 17.622414
RT90 (nord, öst)		
6633627, 1601978
SWEREF99 TM (nord, öst) 6633119, 647086
Kommunal resväg: Från Uppsala centralstation, tag buss 3 till Vackra Birgers väg. Restid ca 21 min. Promenera tillbaka till
Musikvägen, ta höger, gå 200 m. Ta vänster in på Oscar Arpis väg, gå 100 m. Se även Uppsala lokaltrafik, www.ul.se.
Bil E4 söderut: Följ skylt mot Edsbro, Almunge och Uppsala S, håll höger och ta avfart 187, kör 0,5 km. Ta höger i rondellen 1:a
avfarten, kör in på väg 282, kör 1,8 km. Kör rakt fram i rondellen, 2:a avfarten. Kör in på Kungsängsleden, kör 3,8 km. Fortsätt
in på Vårdsätravägen, kör 2,4 km. Ta väster i rondellen, 2:a avfarten Kör in på Hugo Alfvéns väg. Kör 1 km. Sväng höger in på
Musikvägen, kör 0,5 km. Sväng höger in på Oscar Arpis väg, kör 0,1 km.
Bil E4 norrut: Följ skylt mot Uppsala S, håll höger och ta avfart 186. Kör 2,9 km. Ta vänster i rondellen 3:e avfarten. Kör in
på Kungsängsleden, kör 3,8 km. Fortsätt in på Vårdsätravägen, kör 2,4 km. Ta väster i rondellen, 2:a avfarten. Kör in på Hugo
Alfvéns väg. Kör 1 km. Sväng höger in på Musikvägen, kör 0,5 km. Sväng höger in på Oscar Arpis väg, kör 0,1 km.
Samåkning? Kontakta ordförande så förmedlar hon kontakter vidare.

Dagordning för ordinarie årsmöte (extra är utlyst på grund av stadgeändringar, mer info kommer)
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.
§ 8.
§ 9.
§ 10.
§ 11.
§ 12.
§ 13.
§ 14.
§ 15.
§ 16.
§ 17.

Mötet öppnas.
Justering av röstlängden.
Val av ordförande att leda årsmötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två (2) personer jämte mötesordförande justerar årsmötets protokoll.
Val av två (2) rösträknare.
Fråga om årsmötet har blivit behörigt utlyst.
Fastställande av dagordning.
Föredragande av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt revisionsberättelse.
Fråga om ansvarsfrihet gällande styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och styrelsekostnader för nästkommande verksamhetsår.
Val av: Kassör, sekreterare, ledamot, suppleanter.
Val av: Revisor och revisorssuppleant.
Val av tre (3) personer till valberedningen varav en utses till sammankallande.
Motioner inkomna till styrelsen senast 1 månad innan årsmöte och andra frågor väckta av styrelsen där beslut ska fattas.
Övriga frågor.
Mötet avslutas.

