Uppsala den 6 mars 2016

Seminarieparkens vänner ÅRSMÖTE
Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie årsmöte den 5 april, cirka 19.00. Plats Kerstin
Ekmansalen, stadsbiblioteket, Uppsala.
Mötet inleds med en offentlig del, med start klockan 18.00.
Öppet möte om Seminarieparken
Vid mötet medverkar kommunalrådet Erik Pelling, samt Petter Åkerblom och Viveka Hoff från SLU.
Erik Pelling ansvarar bl. a för plan-och byggfrågor, markfrågor och exploatering i kommunen.
Universitetslektorn Petter Åkerblom är koordinator på Movium som har regeringens uppdrag att
forska och sprida kunskap om utemiljöer för barn och unga, och Viveka Hoff är doktorand i park- och
trädgårdskonstens historia. Vid mötet diskuteras aktuella stadsplanefrågor och SLU -företrädarna
talar om Seminarieträdgården som en kulturhistoriskt värdefull miljö, med potential.
Efter den offentliga diskussionen följer årsmötesförhandlingar för föreningen Seminarieparkens
vänner. Tänk på att du som vill delta ska ha betalt medlemsavgiften: 150 för ett individuellt
medlemskap, och 200 för en familj. Plusgiro630756-5 eller bankgiro 292-8562.
Dagordning Årsmöte Seminarieparkens vänner
1. Mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare
5. Upprättande av röstlängd
6. Verksamhetsberättelse för det gångna året
7. Styrelsens ekonomiska redovisning och balansräkning för 2015
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budgetförslag för 2016 och medlemsavgift
11. Val av ordförande för ett år
12. Val av styrelseledamöter för två år
13. Val av styrelsesuppleanter för ett år.
14. Val av revisor för ett
Styrelsen har under 2015 bestått av Mats Jonsson, ordförande, Leif Wernberg (kassör), ledamöterna
Karin Ericsson, Lars O Eriksson, Tina Zethraeus och suppleanterna Jacqueline Altberg, Gunnel Lindh och
Inger Sjöberg.
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15. Val av revisorssuppleant
16. Val av valberedning
17. Verksamhetsplan 2016-kom med inspel!
18. Övriga frågor – anmäls till styrelsen senast en vecka före årsmötet
19. Mötets avslutande (tid för nya styrelsens konstituerande möte)
Välkomna!
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