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Kallelse till ÅRSMÖTE
Härmed kallas du till Haninge Frimärksklubbs
Årsmöte den 11 februari. kl 19.30
Runstensvägen 38 Handen.

Dagordning.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av 2 st.justerare tillika rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande
6. Verksamhetsberättelsen för 2018
7. Ekonomisk redogörelse
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10.Budget 2019
11.Fastställande av medlemsavgiften
12.Val av styrelse och övriga funktionärer

HANINGE FRIMÄRKS och
VYKORTS KLUBB
Ordförande har ordet....
God Jul och Gott Nytt År .
Snart är det Jul och nyårsafton så det blir ett
litet uppehåll men sen drar vi igång med vårens möten.
Vi fortsätter i PRO-villan och gläder oss åt
2 nya medlemmar. Den 14/1 startar vi med en spännande
tippstävling. Vi kommer att ha inte att ha några
urvalshäften så vi förlitar oss helt på vad ni tar med till
mötena. Vi kommer som vanligt att ha en liten
kvällsauktion på samtliga möten så ta gärna med några
objekt. Den 11/2 är det årsmöte. Tyvärr så har ju vår
kassör Per-Lennart blivit allvarligt sjuk så därför föreslår
vi Anders som ny kassör. Det innebär att vi behöver en
ny revisor suppleant. Frimärkets Dag i år kommer till
hösten tror jag, men man vet aldrig. Vi har Vårauktionen den 25/3 (inlämnings-stopp den 25/2), Jag har
varit i kontakt med våra vänner från Nacka och de
kommer och hälsar på men det är i skrivande stund lite
oklart vilket möte de kommer på.
I övrigt är programmet ganska magert vilket
gör att det är öppet för förslag
Så väl mött på vårens möten
Lars Norberg

Val-beredningens förslag till årsmöte
Ordförande (2 år) Lars Norberg omval 2 år
Sekreterare (2 år) Per-Erik Berghorn kvarstår 1 år
Kassör (2 år) Anders Kihlstenius nyval 2 år
Ledamöter: (1 år) Sören Johansson omval.
suppleant: (1 år) Michael Lundin omval
Revisor: (1 år) Håkan Johansson omval
Revisor suppleant: (1 år) 1 år

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018
Vi arrangerade Frimärkets Dag den
13:e oktober och höll till i Kulturhuset i Handen. Ganska
lite folk i rörelse men några dök i alla fall upp, som
vanligt mest folk som ville ha sina märken värderade men
det var 3 stycken som var intresserade av klubben och vi
har fått 2 nya medlemmar . Vill passa på och tacka
alla som var med och hjälpte till.
Klubben har haft 15 medlemsmöten i år med ett
snitt på ca 10 medlemar / möte och 1 styrelsemöte. Vi har
haft små kvällsauktioner på varje möte, på 6 möten har vi
haft cirkulationshäftena. Vi har även haft 2 st.
Klubbauktioner varav den ena gästades av NackaVärmdö Frimärks-klubb. Vi har också gästat Nacka
Värmdös klubb i Nacka en gång. Två nya medlemar detta
år! Vi bytte lokal och håller numera till i PRO-villan.
Per-Erik/ Styrelsen.

HANINGE FRIMÄRKSKLUBB
Klubbens adress

HFK c/o Lars Norberg
Ringvägen 84
137 31 Västerhaninge
Möteslokal

PRO-villan
Runstensvägen 38
Handen

Mötesdagar

2:a och 4:e måndagen i månaden SeptemberApril
Mötena startar kl. 19.30

MÖTESDAGAR Våren 2019
14/1 tipstävling, 28/1, 11/2 årsmöte, 25/2 ,
11/3, 25/3 klubbauktion, 8/4 avslutning med
närvarolotteriet.
VÄLKOMNA

