Föreningen Hantverkslägret
Kallelse till Årsmöte
Tid: Lördagen den 15 februari 2020 kl 13:30
Plats: Zingtons lokaler på Birger Jarlsgatan 9 i Stockholm eller hemma hos fam Askbåge på
Klagstorpsvägen 48B i Tygelsjö, samt online via webblänk
Hej alla medlemmar! Välkomna på årsmöte för Föreningen Hantverkslägret! I år kommer
årsmötet hållas på två platser samtidigt, och det erbjuds dessutom möjlighet att ansluta till
årsmötet via internet för de som inte har möjlighet att komma till någon av de två lokalerna.
Upplägg under dagen
Från 11.30 kommer det vara möjligt att genomföra tekniktest, och alla som avser ansluta på
egen hand via internet behöver ansluta vid den här tidpunkten.
Från 12.30 erbjuds enklare lunch på de två lokalerna i Stockholm och i Skåne.
Kl 13.30 börjar årsmötesförhandlingarna.
Efter årsmötet kommer arbetsgruppen för hantverksläger vid Vitlycke museum 2020 att
erbjuda en frågestund om det kommande lägret.
Anmälan om deltagande
För deltagande på plats på någon av lokalerna i Stockholm eller Skåne, anmäl senast
torsdagen den 13 februari till ordförande Patrik Karlsson på mail patrik@vargklo.se eller
telefon 070-35 84 790 att du avser komma, så att vi kan se till att det finns rätt mängd mat.
Anmäl också eventuella matallergier.
För deltagande via internet, anmäl senast fredagen den 14 februari till ordförande Patrik
Karlsson på mail patrik@vargklo.se eller telefon 070-35 84 790 att du avser ansluta, så att vi
kan förbereda tekniken för antalet samt skicka ut instruktioner baserat på hur just du avser
ansluta.
Medlemsavgifter och rösträtt
Betala din medlemsavgift för 2020 i god tid innan mötet, det underlättar oerhört mycket om
den är betald till bankgirot i förväg, snarare än kontantbetalning på plats. Medlemsavgiften
för 2020 är 220 kr, betalas till bankgiro 5511-8954. Tänk på att du måste ha varit betalande
medlem under 2019 samt ha betalat medlemsavgiften för 2020 för att vara röstberättigad
under årsmötet.
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Motioner och förslag till aktiviteter
Vill du som medlem anordna någon föreningsverksamhet under året? Kom gärna med dina
förslag innan årsmötet så vi kan ha en komplett verksamhetsplan när mötet börjar. Vill du
lämna in en (eller flera) motioner ska dessa lämnas skriftligt (e-post räknas) till någon i
styrelsen senast två veckor före årsmötet: patrik@vargklo.se, annah81@gmail.com,
nm.lundin@telia.com, malinolestal@hotmail.com.
Årsmöteshandlingar och länk till webbmöte
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorsberättelse för 2019, budget och
verksamhetsplan för 2020 samt eventuella motioner kommer att publiceras på föreningens
hemsida http://hantverkslagret.org senast lördagen den 8 februari kl 13.30. Där kommer
också webblänk att publiceras för de som ansluter via internet, men webblänken publiceras
inte förrän samma dag som mötet äger rum.
Information om platserna
Lokalen i Stockholm är i Zingtons lokaler på Birger Jarlsgatan 9, mellan Gucci- och
Prada-butikerna. Ring på ringklockan så kommer Jörgen Damberg och öppnar. Om det är
några frågetecken så kan du ringa Jörgen på 073-074 66 89. För den som vill uppleva lite
gammal fin miljö i anslutning till årsmötet så finns Hallwylska museet i närheten, inträdet är
gratis.
Lokalen i Skåne är hemma hos familjen Askbåge på Klagstorpsvägen 48B i Tygelsjö.
Eftersom det är en villa så är det inte lika många butiker att navigera mellan, och det
kommer vara ganska tydligt var du ringer på. Vid osäkerheter, ring Anna på 040-621 02 02
För de som ansluter via webblänk gäller att ni kommer behöva ha video avstängt, och
eventuellt kommer även er mikrofon att behöva vara avstängd så länge ni inte har något ni
vill framföra. Tekniktestet som genomförs kl 11.30 samma dag som mötet äger rum får
avgöra vad som ska gälla.
Övrig information
Eftersom vi erbjuder möjligheten att kunna delta från flera olika lokaler kommer det inte att
betalas ut några reseersättningar för deltagande på det här årsmötet.
Det håller på att byggas en ny hemsida åt föreningen, och den kommer inte att vara klar
innan årsmötet. Det kommer därför att ligga en tillfällig sida uppe, som enbart kommer att
innehålla aktuella stadgar samt webblänk och årsmöteshandlingar. Webbadressen är dock
den vanliga adressen, och så småningom kommer en helt ny sida publiceras på samma
adress.
Varmt välkomna till årsmöte!
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