Till:
Grrl Techs medlemmar
Från:
Styrelsen

Kallelsetillårsmöte2009
Hejsan alla medlemmar!
Här kommer en kallelse till årsmötet 2009. Årsmötet kommer i år att hållas i Grrl Techs lokaler i Växjö. Vi
hoppas att många av medlemmarna har möjlighet att vara med. Även om du inte kan medverka på
årsmötet så får du gärna maila in motioner, förslag eller hälsningar till oss =)
Datum och tid:
tid:
Plats:
Plats:

28 mars, kl 10:00 – 15:00
Grrl Techs kansli, Framtidsvägen 10a, Videum Science Park, Växjö

Motioner (tyck
(tyck till om Grrl Tech)
Senaste den 28 februari skall eventuella motioner från medlemmarna vara styrelsen tillhanda, skickas till
info@grrltech.nu. Tycker du att det är krångligt det här med motioner så får du gärna ringa eller maila så
hjälper vi dig.
Val av ny styrelse
Om ni har nomineringar till den nya styrelsen skickar ni dessa till sofiasamuelsson@telia.com senast
3 februari. Du får gärna nominera dig själv ;-)
Förslag om ändringar i stadgar
Enligt § 19 i Grrl Techs stadgar skall förslag om stadgeändringar skickas ut i samband med kallelsen.
Förslag på ändring av paragraf § 4 har inkommit till styrelsen. Förslaget samt nuvarande stadgar bifogas
kallelsen.
Några viktiga datum att tänka på
3/2
Sista dag för nomineringar till nya styrelsen
28/2

Sista dag för motioner

10/3

Sista dag att anmäla om du kommer på årsmötet

28/3

Årsmöte i Växjö

Handlingarna till årsmötet kommer att läggas ut på http://www.grrltech.nu senast 13 mars.
Meddela senast 10 mars i fall du kommer på årsmötet. Meddela via mail till info@grrltech.nu, ditt namn,
kontaktuppgifter samt eventuella önskemål om specialkost. Hör gärna av dig om du har några frågor om
årsmötet.
Massor av kramar från Grrl Techs styrelse, Sofie, Nauras, Anna, Mimmi, Johanna och Gayathri
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