Varmt välkommen till konstituerande årsmöte för föreningen

Agroforestry Sverige
Lördagen den 27 februari, kl. 13.00 – 16.00 på Stockholms
universitet, Institutionen för Naturgeografi, sal U13
Mötet kommer att innehålla:
 Konstituerande årsmötesförhandlingar
 Samtal och planering av föreningens verksamhet
Efter mötet fortsätter med prat och umgänge på lokal med mat och dryck
för alla som vill och har möjlighet.
Anmälan till Christina, christina.schaffer@natgeo.su.se eller 0701-739597
(för beräkning av fika) och framtida info.
För er som inte har möjlighet att komma till årsmötet hoppas vi kunna
erbjuda sätt att delta elektronisk. Hör av er till Oscar,
oscar.franzen@ekolantbruk.se eller 0705-734323 om ni är intresserade av
det.
Universitet är låst på lördagar, så vi samlas utanför porten,
huvudentrén. Insläpp från 12:45
T-bana: till station Universitetet (linje mot Mörby centrum, t ex från T-centralen). När

du kommit upp & ut tag gångvägen rakt fram till den första stora gröna byggnad du ser
på vänster sida. Tag huvudingången skyltad ”Geovetenskap” . Gå sen direkt till vänster,
passera caféborden , och gå längt ned i korridorren till sal U13.

Om bil: Universitetet ligger längs E4 norrut. Och det är skyltat. Det pampiga

Naturhistoriska riksmuséet ligger bredvid (går inte att missa).

Karta: http://www.natgeo.su.se/om-oss/hitta-till-oss
Interimgrupp för föreningens bildande:
Jens Björkqvist (jens.bjorkqvist@sweponic.com)
Joel Holmdahl (joel@rikkenstorp.se)
Oscar Franzén (oscar.franzen@ekolantbruk.se)
Annevi Sjöberg (annevi.lakemountain@gmail.com)
Christina Schaffer (christina.schaffer@natgeo.su.se)
Marianne Leisner (Marianne.Leisner@norskfolkemuseum.no)
Joel Albertsson (joel.tattooing@hotmail.com)
Johanna Björklund (Johanna.Bjorklund@oru.se)

Har du idéer och synpunkter inför mötet eller om föreningen så maila oss
gärna eller gör ett inlägg på eventet: Var med och bilda Agroforestry
Sverige/Norden: https://www.facebook.com/events/132766267099308/

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner
4. Fastställande av dagordning
5. Bildande av föreningen Agroforestry Sverige och ansökan om medlemskap i
6.
7.
8.
9.

EURAF
Antagande av stadgar
Årets verksamhetsplan
Årets budget och fastställande av medlemsavgifter
Val av styrelseledamöter

10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas

