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Förvaltningsberättelse samt
ekonomirapporterna finns nu på vår hemsida.
Kan du inte läsa mailet gå till
http://www.mejeriteknisktforum.org/Verksamhet/kommande_mote.htm

Årsmötet 2012 20-21 mars
Årsmötet 2012 äger rum i Örebro den 20-21 mars. Förutom årsmötesförhandlingar,
som sker på Naturens Hus vid Svartån, blir det studiebesök på Korsnäs Frövi.
Program
tisdag 20/3
12:00 - 13:00 Samling till lunch på Naturens Hus vid Hjälmarens strand
13:00 - 15:00 Årsmöte
15:00 - 16:00 Föreläsning, tema Trender. Därefter transport till
Örebro
18:00 - Middag på i Wasasalen på Slottet i Örebro. Visningar
av Slottet under middagen. Info om slottet

onsdag 21/3
9:00 - 12:00 Studiebesök på Korsnäs Frövi
12:00 - Gemensam lunch och avslut och hemresa

Hotell
Föreningen har reserverat ett antal rum på Elite Stora Hotellet i Örebro, se hemsida.

Kostnad
Föreningen står för kostnaden för de två luncherna och middagen. Deltagare betalar
hotellkostnad.
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Anmälan
Anmälan sker på sedvanligt sätt på webben, senast den 13 mars.

Styrelsens motioner
MTF:s styrelse har skrivit 4 motioner till årsmötet i mars, enligt nedan och bifogade
filer = länkar
1.
2.
3.
4.

Förändring av styrelsens sammansättning
Nedläggning av föreningen
Kamratförening
Behålla föreningen men utveckla verksamheten

Ombudsröstning tillåts. Det innebär att medlem som ej kan deltaga vid årsmötet
ändå kan rösta genom att fylla i ett fullmaktsformulär – hämta här - och överlämna till
medlem som deltar vid årsmötet. Fullmaktsformulär, som även innefattar röstsedel
bifogas.
Före omröstningen vid årsmötet samlas fullmakterna in räknas av företagets
revisorer. En röstlängd görs upp innehållande deltagande medlemmar vid årsmötet
samt de medlemmar som deltar vid omröstningen via fullmakt.
En öppen omröstning genomförs vid årsmötet genom handuppräckning.
Röstning om motionerna görs i följande ordning:
1. Förändring av styrelsens sammansättning.
2. Nedläggning av föreningen
Om inte enkel majoritet uppnås för nedläggning av föreningen fortsätter
röstningen med följande motion:
3. Kamratförening
Om inte majoritet uppnås för att göra om föreningen till en kamratförening
fortsätter röstningen med följande motion:
4. Behålla föreningen men utveckla verksamheten

Förvaltningsberättelse mm
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning

Frågor
Kontakta Robert Svanberg, robert@merculor.se
STYRELSEN
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