Glasrikets skatter ekonomisk förening
Org nr: 769620-1701
Innehar f-skattsedel

Föreningsstämma.
Andelsägarna i den ekonomiska föreningen Glasrikets Skatter i Orrefors kallas härmed
till föreningsstämma avseende 2013 års verksamhet
Lördagen den 26 april.
Utställningshallen och konferensavdelningen på bruksområdet i Orrefors.
Anmälan om deltagande senast måndagen den 21 april via e-post till
pigge.gustafsson@telia.com eller per telefon 0481-140 16, 070-254 40 16.

Program
Glasbaren öppnar klockan 12. En lunchsmörgås, mineralvatten, lättöl samt kaffe och kaka
kan förbeställas i samband med anmälan. Kostnad 100 kronor som betalas kontant.
Under samlingen underhåller Olof Lövmo trio.
Vernissage: P S rött. Textilkonstnären Maria Silfverhielm och hennes far glaskonstnären
och innovatören Sven Palmqvist i ett gestaltat möte mellan glas och textil.
Maria Silfverhielm inviger utställningen klockan 13.
Föreningsstämman genomförs i stora konferenslokalen med början klockan13.30.
I samband med stämman delas andelsbevisen ut till de personer som tecknat andelar
under andra halvåret 2013 samt första kvartalet 2014.

Välkomna !
Styrelsen.

Dagordning för stämman, se kallelsens andra sida.
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Dagordning.
1.

Välkomna mötets öppnande.

2.

Val av ordförande för stämman.

3.

Val av sekreterare för stämman.

4.

Val av justerare tillika rösträknare.

5.

Fråga om kallelse tillstämman skett enligt stadgarna.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse.

7.

Revisorernas berättelse.

8.

Fråga om fastställande av balans och resultaträkning.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Beslut i anledning av föreningens vinst.

11.

Val av styrelse.

12.

Val av ordförande för föreningen.

13.

Val av revisor och ersättare.

14.

Val av valberedning.

15.

Övriga frågor.
Under denna punkt vill styrelsen ha ett klokt samtal med stämmodeltagarna om
pappersarkivets långsiktigt hållbara utveckling och placering.

16.

Styrelsens förslag till val av hedersledamot i föreningens styrelse.

17.

Avslutning.

Styrelsen har godkänt årsredovisningen vid möte den 14 mars. Revisorn har granskat
räkenskaperna och lämnat sitt godkännande.
Årsredovisning med namnunderskrifter i original samt revisionsberättelse och erforderligt
antal kopior kommer att finns i anslutning till stämman samt på webbplatsen från och
med den 17 april.

