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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
I VETERANKLUBBEN ALFA
Dessförinnan lunch på Scandic Star den 13 februari 2018 kl.12.30!
I år upprepar vi konceptet från förra årsmötet:
först en lunch på det italiensk-inspirerade
hotellet mittemot vår möteslokal Amorinasalen i Sollentuna Centrum. Menyn finns här:
Efter lunchen vandrar vi över det lilla torget till
vår samlingssal för lite mingel. Kl. 14.15 river
vi av ett rappt årsmöte som informerar och
beslutar om klubbens verksamhet.
Vänd på bladet så hittar du dagordningen och
valberedningens förslag! Årsberättelsen finner
du i bilagda alfa-nytt nr 1!
Efter årsmötet tar vi en paus under vilken vi
hurrar med bubbel för

MENY SCANDIC STAR
Dagens soppa
Smör och bröd
Salladsbuffé
Två huvudrätter (fisk / kött)
Vatten och lättöl
Kaffe/te med något gott därtill
Tag kontakt med Ceremonimästaren om ev.
allergier, vegetarisk kost eller annat så kan
t.ex. alternativ till huvudrätt ordnas.

FEMTIOÅRSJUBILAREN

ALFASKOP
Sen sätter vi oss ner och lyssnar till minnen från
ett antal veteraner som var med!
Tänk att i den första modellen som fick namnet
Alfaskop 3100 lagrades alla tecken i ett fördröjningsminne (nickeltråd)!

MEDLEMSAVGIFTEN 2018
är oförändrat 150 kr.
ARRANGEMANGET
kostar oförändrat 145 kr.
Betala enligt anvisningen på andra sidan
till plusgirokonto 432 67 12 – 9

senast den 5 februari 2018.

Nå’t vi har glömt? Jovisst, det var så sant!
Som vanligt håller Myntmästaren i ett häftigt
lotteri med fina vinster under eftermiddagen!

Presidiet önskar dig ett

FORTSATT GOTT NYTT α-ÅR
och välkomnar till
årsmötet

Vid betalning via bank, ange ditt namn i meddelandefältet.
Inte heller i år är det aktuellt att välja maträtt i förväg.

Enligt Veteranklubben Alfas stadgar ska följande
ärenden behandlas vid årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Årsmötets öppnande.
Frågan om årsmötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande för årsmötet.
Val av sekreterare för årsmötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera
årsmötesprotokollet.
Föredragning av årsberättelsen.
Föredragning av revisionsberättelsen jämte fastställande av balansräkningen.
Frågan om ansvarsfrihet för det avgående presidiet.
Val av presidium för kommande verksamhetsår jämte ställföreträdare.
Val av två revisorer och en ställföreträdare.
Val av valberedning.
Fastställande av budget och årsavgift.
Behandling av till årsmötet hänskjutna ärenden.
Övriga ärenden.
Avslutning.

Valberedningens förslag gällande verksamhetsåret 2018
(pkt 10, 11 och 12 ovan)
Presidiet:

Adjungerade
till Presidiet:

Revisorer:

President
Vice President
Skrivare
Myntmästare
Ceremonimästare
Hedersledamot

Sven-Åke Jidenius
Tommy Carlsson
Bengt Spångö
Jan Persson
Jan Nilsson
Calle Vedin

Webbmaster
Ställföreträdare Nr 1
Ställföreträdare Nr 2

Björn Sölving
Rolf Karsvall
Ingrid Forsberg

Omval 2 år
1 år kvar

Revisor 1
Revisor 2
Stf

Marie Gadd
Hans Forsberg
Otto Sterner

Omval 2 år
1 år kvar
Omval 2 år

Kaj Jakobsson
Matts Pettersson

Omval 1 år
Omval 1 år

Valberedning: Ordförande
Ledamot

Omval 1 år
Omval 2 år
Nyval 2 år
1 år kvar
1 år kvar

Ta med dig denna kallelse när du kommer till årsmötet!
För övrigt – glöm inte att betala årsavgiften!

