Dagordning Årsmöte 2021 för Grosshamns Fältstation (GFS), nedan kallad
Fågelstationen
Plats: Grosshamn Om bra väder utomhus, annars inomhus i egna lokalen.
Datum: lördag 7 september. Tid: 14.00 – c:a 14:50
Dagordning.
§1. Mötets öppnande av ordf för GFS.
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§3. Mötets behöriga utlysande. (På grund av Coronapandemin har även
årsmötet 2021 senarelagts. Folkhälsomyndigheten har inga begränsningar
längre för föreningar av vår typ. Vi lägger ändå mötet i första hand utomhus
om vädret tillåter. Samma gäller för föredraget klockan 15:00.)
§4. Godkännande av dagordning enligt nedan. (Evt extrafrågor måste
meddelas styrelsen 3 dagar i förväg, så att extrafrågan hinner beredas. Alla
årsmöteshandlingar finns tillgängliga en vecka innan.)
§5. Val av 1 justerare som tillika är rösträknare.
§6. Verksamhets- och styrelseberättelse (Handlingar skickas ut en vecka i
förväg)
§7. Kassarapport och revisionsberättelse.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2020 till och med 31 december
2020
§9. Val av ordförande på 1 år
§10. Val av styrelsemedlemmar på 2 år
§11. Val av revisor och suppleant på 1 år
§12. Val av valberedning på ett år Styrelsens förslag: omval
§13. Om bildning av stiftelse – rapport av ordf
§14. Fastställande av årsavgift från 1 januari 2022.
§15. I förväg eventuellt inkomna frågor enligt §4 ovan
§16. Information om årsmöte 2022, vilket beräknas till lördag 26 mars.
§17. Årsmötets avslutande
På styrelsens uppdrag
Gunnar Selstam, Ordf

070-633 5597, gunnar.selstam@molbiol.umu.se
Medlemskap: 50kr till Bankgiro: 540-3498 (Swedbank) eller Swish: 1230795567 +
Namn, Mail o telnr
Fika i pausen mellan årsmöte och föredrag!
15:00 – c:a 15:40 Föredrag av Jan Artursson
Jan Artursson är en känd profil i Sotenäs. Jan arbetar med farligt avfall inom
Rambo. Han har tidigare lett Sotenäs Naturskyddsförening och anordnat otal
guidningar om fåglar, växter och natur, särskilt på Ramsvikslandet. Jans kunskap
om naturen i Sotenäs är mycket stor och vi hälsar honom varmt välkommen.

