Kallelse till årsmöte
Fredagen den 25 januari 2019 kl. 19.00
Plats: Kulturcentrum Kvarnhjulet hus B vid Nyboda Skola, Pluggvägen 6 B.
Program
Vi inleder med ett glas och lite tilltugg, för dem som så önskar.
Kostnad 20 kronor, ”glasbiljett” ingår.





Årsmötesförhandlingar (se dagordning)
Dragning på ”glasbiljetterna”
Dragning i ringlotterierna
Utlottning av årets konstinköp

Alla vinster dras i tur och ordning, vinnarna väljer sin vinst efter varje dragning.
Du som är förhindrad att närvara, bör fylla i bifogad fullmakt och lämna
den till någon som väljer i Ditt ställe eller sända in fullmakten till
Konstföreningen via vanlig eller elektronisk post.
Vinsterna endast ska delas ut till de medlemmar som antingen kommer till årsmötet
eller som lämnat skriftlig fullmakt till en närvarande medlem. Till skillnad från
tidigare år kommer vinst inte att tilldelas av inköpsnämnden till medlemmar som
inte är närvarande och som inte lämnar fullmakt.
För att underlätta betalning och inträde i hallen är vi tacksamma att alla som har
möjlighet betalar sin medlemsavgift före mötet genom att sätta in på Tyresö
konstförenings plusgirokonto, 23 22 71–7
OBS! Glöm inte att ange ditt namn, adress och din e-post adress när du betalar.
Den som vill betala in medlemsavgiften på årsmötet för medlemskap under året
2019 och därför medräknande i dragning för lotterierna på årsmöte vid början av
2020, kan göra detta till kassören. Medtag kontanter för eventuellt köp av lotter och
medlemsavgifter. Det kommer också att finnas möjligheten att betala med Swish.
Medlemsavgiften är 300 kr. för vuxen, ytterligare andel 300:-(max10/person) och
150 kr. för junior.
Förteckningar med medlemsnummer och vinster bifogas kallelsen.
Den konst som lottas ut, är utställd i Konsthallen Biblioteket från den 14 januari till
och med torsdagen den 24 januari.
Dagordning finns på omstående sida.
Välkomna Styrelsen
gm Miguel Escribano
Ordförande

TYRESÖ KONSTFÖRENING c/o MIGUEL ESCRIBANO,
GRANÄNGSVÄGEN 3 – lgh 1504, 135 45 TYRESÖ

Vänd

DAGORDNING
1.

Årsmötets behöriga utlysande.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av två justeringsmän att justera protokollet.

4.

Val av en rösträknare.

5.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

6.

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid
revisionen avser.

7.

Val av:
ordförande för en tid av ett år
tre ordinarie ledamöter i styrelsen för en tid av två år
två suppleanter för en tid av ett år
en revisor jämte en suppleant för en tid av ett år
två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år
fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter till inköpsnämnden för en tid
av ett år.

8. Fastställande av årsavgift för vuxna, andelar och juniorer.
Styrelsen föreslår oförändrade medlemsavgifter för nästa år 2019:
Medlemsavgift för vuxen 300:För junior upp till 18 år 150:Ytterligare andel 300:- ( max 10 per person )
9.

Ordet fritt.

10. Årsmötet avslutas.
11. Dragning på ”glasbiljetterna”.
12. Dragning på ringlotterna.
13. Inköpsnämnden berättar om årets inköp.
14. Utlottning av inköpta konstverk.
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