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Kallelse till årsmöte i

Wasabryggeriets Vänner
Torsdagen den 11 februari, klockan 18.30
Plats: Wasabryggeriet

Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd.
Mötets stadgeenliga utlysning.
Fastställande av dagordning.
Val av mötesordförande och sekreterare.
Val av två justeringsmän och rösträknare.
Verksamhetsberättelse.
Ekonomisk rapport
Revisionsberättelse.
Godkännande av verksamhetsplan 2015
Fråga om ansvarsfrihet.
Fastställande av medlemsavgift.
Val av ordförande.
Val av övriga ledamöter & suppleanter
Val av valberedning.
Val av revisorer.
Motioner och styrelseförslag.
Övriga frågor.
Mötets avslutande

Välkommen!

Styrelsens sammansättning för verksamhetsår 2015
Ordförande:
Lars-Ove Börjesson
Vice ordf:
Hery Wedberg
Kassör: 		
Dan Ljungqvist
Sekreterare:
Olika vid varje möte
Övrig ledamot: Hery Murokangas
		Lena Bergstedt
		Mats Höjer
		Roland Backlund
		Henry Wedberg
		
Danielle O´Connell Wistedt
		
Suppleanter:
Eva Poulsen
		
Eva Kempe Slott

www.wasabryggerietsvanner.se, www.wasabryggeriet.se

BRYGGERIJÄSTER i VÅR
JANUARI
24(sö) Per Spelman Spelmannen Mats Berglund spelar och berättar om Lomjansguten och Lejsme
Pär

FEBRUARI
4(to) Minneskväll för Roland Backlund Berättelser, filmvisning och musik med Pelle Lindströms
omoderna trio.
11(to) Årsmöte Wasabryggeriets Vänner klockan 18:30
14(sö) Utdelning av våra priser ”Vi ser till det yttre”
25(to) Anna Ihlis med band.

MARS
10(to) Gröten Härligt ungt band
19(lö) Brorslotten Malin Foxdal med vänner.

APRIL
13(on) Öppen scen! Kom och läs en dikt, berättelse, trolla, spela eller sjung. Ja, vad som helst
som du tror kan roa en publik. Förhandsanmälan till tel 0243-175 01 (telefonsvarare eller
e-post: henry@wasabryggerietsvanner.se)
15(fre)Flury & Good Harvest

MAJ
21 (lö) Sveriges minsta visfestival! Mer info kommer.

Alla kvällar börjar klockan 19.00 om inte annat anges
Medlemmar i Wasabryggeriets Vänner har reducerad entréavgift.
(Reservation för eventuella ändringar)

1

2015-01-17

DAGS ATT BETALA

MEDLEMSAVGIFTEN
FÖR 2016

Vid inbetalning av medlemsavgiften så är det bra om du, som tidigare medlem,
uppger medlemsnummer. Det underlättar bokföringen.
2015 års medlemskap gäller tom årsmötet.
100 kr ungdom (t.o.m. 25 år)
200 kr enskild medlem
300 kr familjemedlemskap
Bankgiro 5469-0961

Ändringar när det gäller förköp.
Om du är intresserad av förköp till något av våra evenemang så gör du det
via vår hemsida under rubriken Aktuellt.
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