Kallelse och inbjudan till årsmöte med PIO Småland
Söndag 17 februari 2019 i egen loge,
Kinnarps Arena, Jönköping
Klockan 15,00
PIO Småland bjuder in till årsmöte på Kinnarps Arena, i Jönköping.
Efter årsmötet blir det coachbesök och uppsnack inför hockeymatchen
HV71 – Rögle, som vi kommer att se från egen loge.
Program;
Kl 15,00

Årsmöte
Buffé
Uppsnack inför matchen

Kl 17,00 – ca 19,30

Ishockeymatch HV71- Rögle BK

Alla som kommer på årsmötet, får var sin signerade HV 71 spelartröja.
Anmälan är bindande och görs till ordföranden,
Anette Andersson, tfn 070-226 15 60, senast söndag 3 februari 2019
Varmt välkomna

Styrelsen PIO Småland

Kom ihåg! Smittorisken är högre för personer som har primär immunbrist.
Om Du har symtom på infektion ber vi Dig att visa hänsyn och respekt och fundera på om
deltagande är lämpligt.

Dagordning för årsmötet
1.
Mötet öppnas
2.
Val av mötespresidium
3.
Val av justeringsman tillika rösträknare
4.
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5.
Antagande av arbetsordning
6.
Verksamhetsberättelse
7.
Balans- och resultatrapport
8.
Revisionsberättelse
9.
Ansvarsfrihet för styrelsen
10.
Val av ordförande, 1 år
11.
Val av ledamöter, 2 år samt val av suppleanter, 1 år
12.
Val av revisor och revisorssuppleant, 1 år
13.
Val av valberedning
14.
Verksamhetsplan år 2019
15.
Budget 2019
16.
Resebidrag styrelsen/medlemmar
17.
Motioner
18.
Övriga frågor/ärenden
19.
Avslutning
Deltagaravgift
Årsmöte, buffé och ishockey är gratis för alla som är medlemmar i
PIO Riks.
Kostnad för icke medlem
Önskar man ta med sig någon vän, närstående, granne, anhörig går det
bra på ishockeymatchen i mån av plats till en kostnad av 350 kronor
alternativ bli medlem i PIO till en kostnad av 300 kronor per år.
Resebidrag
Samtliga medlemmar betalar en egenavgift på 150 kr enkel resa med bil,
samåkning förordas, eller om man åkt kollektiv eller färdtjänst.
Resebidragsblankett fylls i på årsmötet och lämnas/skickas in inom en
vecka efter årsmötet.
Anmälan
Anmälan görs till ordföranden Anette Andersson per telefon
070-226 15 60 senast söndag den 3 februari 2019. Meddela ev.
matallergier/känsligheter. Betr. ev. övernattning kontakta ordföranden.
Anmälan är bindande. Om man inte kan delta, trots anmälan, är vi
tacksamma för besked så snart som möjligt för att undvika onödiga
kostnader.
Motioner
Motioner ska vara ordföranden tillhanda senast två veckor innan årsmötet.
Skickas till PIO Småland c/o Anette Andersson,
Castmans väg 11, 575 37 Eksjö alt. via e-mail till smaland@pio.nu
/ Styrelsen PIO Småland

