Varmt välkommen till Leaderföreningen UROSS årsmöte!
Styrelsen för Föreningen Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård kallar härmed medlemmarna till årsmöte onsdagen den 18 februari kl 18.00 i Värmdö
Bygdegård, Skärgårdsvägen 291, 139 33 Värmdö. Handlingar till årsmötet kommer att finnas på föreningens hemsida www.uross.se. Den som önskar tryckta
handlingar till årsmötet anmäler det till vår verksamhetsledare Susanne
Ortmanns, susanne@uross.se.
Anmäl Din närvaro vid årsmötet senast 16 februari till susanne@uross.se så vet
vi hur många smörgåsar vi ska beställa.
Ni som ännu ej betalt medlemsavgiften, som är 100 kr för hela programperioden,
till UROSS kan göra det på bankgiro 346-1910. Uppge namn på organisation,
förening/företag och dig själv.
Vid årsmötet kommer vi också att informera om arbetet med Leaderområdet Utveckla Roslagen och Stockholms skärgård och vill gärna diskutera era idéer och
frågor kring tänkbara Leaderprojekt.
Det kommer att finnas möjlighet att visa upp din förening eller ditt företag som
verkar på landsbygden i vårt leaderområde, ta med informationsmaterial att lägga
ut på våra infobord.
Hushållningssällskapet i ABCD – län stöttar leaderområdet UROSS genom att dela ut ett stipendium på årsmötet den 18/2.
Välkomna!
Karin Broström, Ordförande

Vägbeskrivning
till Värmdö Bygdegård
Skärgårdsvägen 291, 139 33 VÄRMDÖ
Buss från Slussen
Ta buss 440 från Slussen mot Bullandö,
från Slussen 17:18. Du är framme vid
Näset ca 17:48. Gå cirka 250 meter till
Skärgårdsvägen 291. Restid 30 minuter.
Bil
Från Stockholm
Värmdöleden motorväg 222, mot
Ålstäket, fortsätt väg 274 mot Hemmesta, förbi Hemmesta centrum, 500 m
efter rödljuset, håll utkik efter bygdegården på vänster sida.
Norrifrån
Färjan från Rindö, mot Hemmesta, efter
stora Hemmesta vägskäl, 200 m till höger.

Förslag till dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande
Upprop och fastställande av röstlängd
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Val av ordförande och sekreterare för
föreningsstämman
6. Val av två justerare tillika rösträknare för
föreningsstämman
7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska
berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Fastställande av arvoden och ersättningar
12. Fastställande av årets verksamhetsplan
13. Val av styrelseordförande (på 1 år)
14. Fastställande av utsedda offentliga ledamöter och ersättare
15. Val av ideella och privata styrelseledamöter
(på 2 år)
16. Val av föreningsrevisorer (på 1 år)
17. Val av valberedning och sammankallande för
denna samt fastställande
av arbetsordning för valberedningen (på 1 år)
18. Behandling av förslag från styrelse om reviderade stadgar
19. Informationspunkter
20. Diskussionspunkter
21. Övriga frågor
22. Mötet avslutas

