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JOHAfondens medlemmar och vänner välkomnas till  

ÅRSMÖTE i JOHAfonden 2016 

Tid:  Onsdag 20 april kl. 18.00 
Plats: Viktor Rydberg Gymnasium, Frejgatan 30 (hörnet Frejgatan-Norrtullsgatan). 

VRG-elever som besökt Barbroskolan hälsar oss välkomna 

och sen inleder vi kvällen med 

EN DISKUSSION 
om Barbroskolans framtida planer och möjligheter liksom idéer kring 

JOHAfondens roll i ett längre perspektiv. 

Barbroskolans rektor Halima Kamote medverkar 

En promemoria med bakgrund, frågor och tankar inför diskussionen kan beställas genom 
mail till anderssongunbritt@gmail.com från 10 april. 

Under kvällen kommer vi att bjudas på 

Chai Tamu - Sött svart te  

genom kristallklar sång och suggestivt slagverk med folklig musik från Tanzania och 
Sverige av gruppen med det namnet. Annan förtäring kommer också att finnas.  

c:a 19.30 Årsmötesförhandlingar  
Årsberättelse bifogas 
Inbetalningskort för medlemsavgift 2016 och för gåvor till 90-kontot bifogas också. 
 

VARMT VÄLKOMNA! 
 

Dagordningen för årsmötet finns på baksidan, vg vänd 
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DAGORDNING vid JOHAfondens årsmöte 2016 	

  

1. Årsmötets öppnande 	

2. Godkännande av dagordning 	

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 	

4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 	

5. Val av en eller två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll 	

6. Föredragning av styrelsens berättelse för föregående verksamhetsår 	

7. Föredragning av revisorernas berättelse 	

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 	

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 	

10. Fråga om antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter 	

11. Val av ordförande för tiden fram till nästa årsmöte 	

12. Val av kassör för samma tid 	

13. Val av övriga styrelsemedlemmar och suppleanter för samma tid 	

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för samma tid. 	

15. Val av valberedning för samtliga val vid nästkommande årsmöte 	

16. Fastställande av årsavgifter 	

17. Från styrelsen till föreningsmötet hänskjutna frågor 	

18. Av medlem påkallad fråga 	

19. Tankar inför det kommande verksamhetsåret 	

20. Mötets avslutning 	


