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Kallelse till

Årsmöte

Förbundet fiir Ekoparken
Lördagen den 13 mars 1999

Kl 14 00-16.30
Ordenshuset Brofiistet på Skansen

(OBS! täbiinkff-medagkudde om Duvill siUa mjulC)
Anviind Skansens huwdingang. Meddela i kassan att du skall delta i vårt årsmöte. Vi ft ga in gratis från
kl 11.00 och kan alltså pssa pa tillf;illet af-trttapä Skansens swiirdheter innanårsmötet.

OBS! Vad gäller årsmötesförhandlingarna. Endast medlemsftirentngmfia, har rösträtt. Enskilda stödmedlemmar
har fiirslags- och yttranderätt

16.30 Föredrag av Cristina Björn, projektledare Stadsbyggnadskontoret i Stockholm och Jakob Cederström,
Solna Stad: En översiktsplan för nationalstadsparken tas nu fram. Båda beråttar om det pågående arbetet.

18 00 Miffag d restaurangen Stora Gungan
En tvårätters midclag plus kaffe och kaka, underhållning av trubadurema Samuel Trygger & Patrik Larsson på
denna klassiska Skansenrestaurang f<ir 150:-. Vin eller annan dryc§om tillkommer. Anmiilan sker snarast och
senast den 5 mar:s genom insättning av detta belopp på ftirbundets postgirokonto 447 07 29 - 7. slaiv årsmöte
och hur många som kommer till middagen. Medtag giirna make/maka/sambo. Individuella medlemmar iir
givetvis välkomna Vidfrågor som gciller årsmötet: ring fi)rbundets sekr Birgitta Bergquist tex/fax 15 43 42.

Årsmöte - dagordning

l. Upprop av ombud
2. Mötets behöriga utlysande samt faststälande av dagordning
3. Val av ordftirande och sekreterare frir arsmötet
4. Val av två justeringsmiin ftir protokollet, tillika röstråiknare
5. Styrelsens verksamhetsberiittelse, inH bokslut och resultatrii}ning
6. Revisorernasberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för stwelsen
8. S§,relsens ftirslag om medlemmvgifter i framtiden
9. Inkomna motioner
10. Fastståillande av årsavgift fiir paftljande är (2OO0)
I l. Va1 av förbundsordftirande tillika ordftlrande i sryrelsen
12. Val av öwiga sgrelseledamöter och suppleanter i stlrelsen
13. Val av revisorer och suppleanter fiir dessa
14. Val av valberedning
15. Faststiillande av budget ftir kommande verksamhetsår
16. Ovriga {rågor som arsmötet med,3/s majoritet beslutar att ta upp till behandling

FÖHBUNDET FÖR EKoPARKEN
Slora Skuggansv. 30
115 42 STOCKHOLM
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