Kallelse & Inbjudan
Årsstämma Utflyktsvägen - Gröna Kusten Ekonomisk Förening
Tisdag 29 maj Kl.16.30 – 20.00 på Taxinge Slott i Nykvarn

Vi börjar med en inspirerande visning av ”Taxinge Slott ” Kakslottet” i Nykvarn.

Så här års är ligger Taxinge Slott vackert i försommargrönska vid Mälarens strand. Taxinge Slott har blivit en viktig
”besöksanledning” för vår region på Utflyktsvägen. Vi inleder med att gå ”husesyn” med ägaren Anne-Marie Fimmerstad, som informerar om verksamheten och berättar historien om ”Kakslottet”, som hon driver sedan 40 år,
med sin dotter Åsa. Numera är Taxinge välkänd från TV4-programmet ”Hela Sverige bakar”.
Tid & Plats:

19.15

Föreningsstämma. Se nedanstående förslag på
dagordning.
Årsmöteshandlingar med valberedningens
förslag skickas ut separat.

Program
16.30-17.00 Registrering
17.00 -00
Vi går ”husesyn” med ägaren, Anne-Marie
Fimmerstad, som informerar om verksamheten och berättar historien om ”kakslottet”.
En stor verksamhet på Taxinge utgör också
Möten, Konferenser, Bröllop, Banketter, Afternoon-Tea, Utställningar, Julmarknad.

20.00

Avslutning
Därefter konstituerar sig den nya styrelsen sig.

Specialkost

Meddela vid anmälan eventuellt behov specialkost vid allergier, etc.

O.S.A.

Senast fredag 18 maj (endast för att kunna
förbereda möblering, förtäring)

17.45

Anmälan till Styrelseledamot: ann-kristin@utflyktsvagen.se
Projektledare: lars-gunnar@utflyktsvagen.se

Kl. 16.30, tisdag 29 Maj, på Taxinge Slott Nykvarn.
För dem som endast vill närvara vid årsstämman börjar den 19.15.

Middag i salongerna med musikaliskt ”vårintermezzo”.
Utflyktsvägen -Gröna Kusten bjuder på en
god varmrätt, lättöl/vatten, kaffe & kaka. Vin,
starköl finns till försäljning för de som önskar.

Samåkning Meddela gärna vid anmälan om du är intresserad av att samåka, eller om du har plats i
din bil från din ort. Vi ser till att koppla ihop
alla för att så många som möjligt kan närvara
denna vårkväll på Taxinge.

Välkommen!

Styrelsen för Utflyktsvägen - Gröna Kusten Ekonomisk Förening
www.utflyktsvagen.se

P.S. Förutom förslag till dagordning och kallelse, finns även en mall för fullmakt för utskrift längst ner på Sid.2. D.S.

Kallelse
Ordinarie Årsstämma 26/5 2016, Kl. 19.15,
Utflyktsvägen - Gröna Kusten Ekonomisk Förening
Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Val av ordförande och sekreterare vid stämman.
Godkännande av röstlängd.
Val av två justerare, tillika rösträknare.
Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen

6.
7.
8.
9.

Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen, samt om
disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna, revisorerna.

10.
11.
12.
13.

Fastställande av budget för 2019.
Fastställande av Årsavgift för 2019.
Val av styrelseledamöter och -suppleanter.
Val av revisorer och revisorssuppleant.

14.
16.

Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
Föreningsstämmans avslutande.

17.

OBS!

Företrädare för juridisk person alltid skall lämna fullmakt för deltagande vid föreningsstämma, såvida inte företrädaren
själv tecknar firman för den juridiska personen.
Fullmakten skall vara undertecknad av firmatecknare för den juridiska personen, samt ange vilken juridisk person som
avses. Notera även att tidigare given fullmakt endast gäller ett år samt att inga instruktioner får noteras på fullmakten,
eftersom denna då blir ogiltig. (Förslag på fullmakt se nedan)
Fullmakt (Skriv ut separat och tag med vid registrering)
Undertecknad ger härmed fullmakt till person enligt nedan att företräda mig/oss vid
Gröna Kusten ekonomisk förenings ordinarie föreningsstämma 2018.

Fullmakttagarens namn

Datum

Fullmaktsgivarens underskrift

