
KALLELSE 
Rasmusklubbens årsmöte 2020

Rasmusklubbens medlemmar kallas till ordinarie årsmöte på Restaurang Spiltan i Upplands 
Väsby,  söndagen den 8 mars 2020 kl 12.00.

Årsmötet avslutas med brunch på Restaurang Spiltan ca kl 13.00.  Priset för brunchen 
är 285 kr per person (exkl dryck). Klubben subventionerar varje båt med 300 kr 
(samma belopp som förra året).  
 
 
DAGORDNING
1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
2 Fråga om mötet är behörigen sammankallat
 3    Godkännande av dagordningen för mötet
 4    Val av justeringsman 
 5    Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 6    Redogörelse för ekonomin av Margareta Hedsved
 7    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8    Val av styrelse: Ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
 9    Utse teknisk kommitté för 2020
10   Fastställande av aktivitetsplan samt årsavgift för det kommande året 
11   Övriga frågor
 



För att kunna planera årsmötet och boka brunchen måste vi veta hur många som 
kommer! Ring eller mejla till Marianne Hauge-Granqvist snarast dock senast den 3 
mars på telefon 076-102 93 23 eller mhg@mr-support.com och meddela hur många 
som kommer till mötet.
 

Vi ses den 8 mars kl 11.45 på Restaurang Spiltan, adress: Harby gård 9 i Upplands 
Väsby, telefon 070-9900104. Parkering finns vid restaurangen. Det går att åka 
pendeltåg till Upplands Väsby och därifrån ta buss 684 mot Täby. Från 
busshållplatsen tar det ca 10 min till Harby gård.  Meddela mig om ni vill bli 
hämtade i Upplands Väsby.

VÄLKOMNA!

RASMUSKLUBBENS STYRELSE

genom Marianne Hauge Granqvist

Oavsett om du kan eller inte kan komma på mötet är du hjärtligt välkommen 
med frågor, åsikter, önskemål eller idéer till mötet per mejl eller telefon.

mailto:mhg@mr-support.com
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