Bästa BNÖ-medlemmar!
Detta nyhetsbrev: Bl.a. kallelse till årsmöte den 20 februari 2011
Samma ställe som förra gången, dvs; Svartmangatan 6, Fritidshemmet (tre trappor upp, i nära anslutning till
Mäster Olofsgården) Mötet startar kl 17:00.
Eventuella motioner bör inlämnas i god tid innan mötet till: pelle.olsson52@comhem.se
Knytis efter förhandlingarnas avslutande. Tag med vad ni vill äta och dricka. Tag gärna med läckerheter att
bjuda oss andra på. Kaffe och te kommer att finnas. Vi möter och lotsar ifrån entrén fr kl 16:30
Förslag till dagordning.
1. Mötets öppnande
2. Val mötesordförande, sekreterare och två justerare.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Mötets stadgeenliga utlysande.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Verksamhetsberättelse.
7. Ekonomisk berättelse.
8. Revisorns berättelse.
9. Ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av styrelse: a) ordförande b) övriga ledamöter
11. Val av revisor
12. Val av valberedning.
13. Föreningens firmatecknare för 2011.
14. Eventuella motioner.
15.Planerad verksamhet för 2011.
16. Budget för 2011
17. Årsavgift för 2012
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.
Och som tidigare uppgivits KNYTIS!
Möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet och innan, i den takt de färdigställts, även finnas
digitalt på vår hemsida under fliken föreningen > föreningsdokument.
Vidare vill vi påminna om yttrligare kommande evenemang under våren.
VÄRLDSBERÄTTARDAGEN - SÖNDAGEN DEN 20 MARS: Årets tema är vatten. Tidig eftermiddag under 3
timmar på Historiska museet. Berättarstafett för stora och små. Vi återkommer med närmare info början på
mars!
BERÄTTARSLAM PÅ HISTORISKA MUSEET eftermiddagen DEN 15 MAJ.
I sommar efter midsommar kommer återigen bejublade BERÄTTARNAS TORG. 2 veckor!
Kafé Klavér kör som ni nog vet på under våren. Succé första gången med 72 besökare!
Lite trångt men helt fantastiskt med för många berättare som slogs om att få berätta! (Ljug) J
Tider för nästkommande är (Kl 19:00 förstås) 17 februari, 14 mars,14 april,16 maj.
Obs. De 13 första som anmäler sig på plats får berätta.
Röstberättigade är alla som betalt årsavgiften 2011. De som ej betalt medlemsavgift för vare sig 2010 eller 2011 kommer
att strykas ur vårt medlemsregister och därmed ej längre ha inloggningsmöjlighet på hemsidan.

