Välkommen till
Tamam Tranås Årsmöte 2020
Nu har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd och påverka
organisationens arbete! Årsmötet är det viktigaste mötet under en förenings
verksamhetsår. Under mötet väljs styrelsen inför det kommande året och vi
kommer bestämma vad vi ska göra, samt hur vi ska använda föreningens
pengar under året!

Datum? Söndag 13:e December
Tid? kl. 12.00 - 13.30
Plats? Online Internet på Zoom
Vi kommer att ha årsmöte digitalt i år pga covid-19. Naomi Runa som är anställd
på Tamam kommer att hålla i årsmötet. Anmäl dig till årsmötet genom att maila
Naomi på naomi.runa@tamam.se så får du länken till mötet av henne!
Motioner (se förklaring i ordlistan) skickas till styrelsen (tranas@tamam.se)
senast två veckor innan årsmötet.
Årsmöteshandlingarna (se förklaring i ordlistan) kommer läggas upp på
hemsidan två veckor innan årsmötet.
Alla är välkomna att delta på årsmötet! Man behöver inte vara någon expert
och veta hur allt går till. Nedan finns en ordlista över svåra begrepp, läs den så
kommer det vara lättare att hänga med under mötet.
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Dagordning- en lista över vad vi ska göra under mötet.
Verksamhetsberättelse- i denna text berättas vad föreningen
gjorde förra verksamhetsåret.
Förvaltningsberättelse- i denna text redogörs för föreningens
ekonomi. Vad gjorde vi med pengarna förra verksamhetsåret?
Revisor- en person med uppgift att granska och kontrollera
ekonomin. Har alla pengar använts till rätt saker?
Revisionsberättelse- I denna redogör föreningens revisor för hur
lokalföreningen skött ekonomin under förra verksamhetsåret
Verksamhetsplan- I denna text berättar vi vad vi vill och ska göra
det kommande verksamhetsåret.
Budget- I budgeten förklarar styrelsen vilka ekonomiska resurser
föreningen har, och hur de föreslår att de ska användas det
kommande verksamhetsåret.
Motion Ordet motion betyder förslag. Att skriva en motion betyder
att man lägger fram ett förslag om någonting som man tycker att
föreningen ska göra. I en organisation som Tamam har föreningens

alla medlemmar rätt att skriva och skicka in en motion som rör
organisationen och dess verksamhet.

Vi ser fram emot att se Er! Kontakta styrelsen om ni har frågor!
Kontaktuppgifter styrelsen: tranas@tamam.se
Ordförande Evelina Olsson
Bästa Hälsningar Styrelsen, Tamam Tranås

PS! Kom ihåg att uppdatera ditt medlemskap innan årsmötet! Endast
medlemmar får rösta!
https://member.myclub.se/pub/forms/55/WujHcMf3HT/

