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Hej Medlem!
Den tidigare påannonserade fysiska föreningsstämman/årsmötet som skulle ägt
rum 22 mars 2020 blev ju som bekant inställd. Nu behöver styrelsen få till stånd
ett årsmöte för att akut lösa vissa styrelsefunktioner.
För att minska smittspridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att kalla
till ett digitalt årsmöte som äger rum den 21 juli 2020. Föreningsstämman/ årsmötet tillgår på följande sätt. Röstning vid årsmötet 2020 ska kunna ske genom
mejlröstning. I förekommande fall genom poströstning. Således får inga medlemmar närvara
fysiskt i museets lokaler utan endast delar av styrelsen:
Ordföranden, sekreterare, de bägge rösträknarna/protokolljusterarna samt
valberedningens ordförande. Du som avgett din röst per mejl/frågeformulär eller post förs
in i röstlängden och anses närvarande vid årsmötet. Senast den 19 juli behöver
vi din röst, för att den ska räknas med i sammanställningen inför årsmötet.
Observera att ingen röstning kommer att ske på annat sätt i samband med mötet.
På museets hemsida: www.batmuseetonsala.se (Ctrl-klicka för att följa länk) finner du
under fliken Välkommen följande underlag till årsmötet:
- Kallelse med dagordning samt digitalt frågeformulär för röstning
- Årsredovisning 2019
- Verksamhetsberättelse 2019
- Revisionsberättelse
- Valberedningens förslag
- Besvarande av motion från styrelsen gällande installation av bergvärme
Det kommer även att finnas ett antal exemplar i pappersformat av årsmöteshandlingarna på museet. Vi finns på plats på museet måndagar 09.30 -12.30.
Skriv gärna ut formuläret om man är osäker med att fylla i det på datorn.
Då kan man skicka eller lägga det ifyllda formuläret i museets brevlåda, Hagards
väg 1, 439 31 Onsala.
Ditt digitala svar skickar du genom att klicka på SKICKA i slutet av frågeformuläret som du
finner under rubriken Årsmöte på hemsidan.
Styrelsen står gärna till tjänst med hjälp vid behov. Tel.nr 0736-838780
Välkommen med din röst!
Med vänliga hälsningar
För styrelsen
Ronny Tyrefelt
ordförande

